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Safitri Mustika Agustin 

 Dosen Pembimbing:  
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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh signifikan 

kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan pada PG. Kebon Agung Malang. 

(2) Pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap variabel kinerja karyawan pada PG. 

Kebon Agung Malang. (3) Implikasi temuan penelitian PG Kebon Agung Malang. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian explanatory research. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Penelitian ini adalah 

penelitian populasi dengan jumlah responden sebanyak 91 karyawan Tata Usaha 

Keuangan PG Kebon Agung Malang, dengan pengambilan sampel menggunakan 

teknik total sampling yaitu sebanyak 91 responden. Uji validitas instrumen 

menggunakan korelasi Product Moment sedangkan uji reliabilitasnya 

menggunakan Cronbach Alpha. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier 

berganda. 

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Kompensasi dan Motivasi 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PG Kebon 

Agung Malang dengan signifikansi ≤ 0,05 (  0,000 ≤ 0,05). (2) Kompensasi dan 

Motivasi signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. (3) Motivasi (β) 

0,514 dan kompensasi (β) 0,261, dengan nilai koefisien beta terbesar maka dapat 

diketahui bahwa motivasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja 

karyawan. (4) Besar kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam nilai koefisien (R2) sebesar 51,2% dan sisanya 48,8% merupakan 

faktor lain diluar dari penelitian ini.  

 

Kata kunci: Kompensasi, Motivasi, Kinerja Karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Persaingan dunia bisnis yang semakin pesat membuat para pengusaha harus 

meningkatkan kualitas sumber daya yang dimilikinya, salah satunya sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat 

dalam organisasi meliputi semua orang yang telah melakukan aktivitas. Secara 

umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas 

dua macam, yakni: (1) sumber daya manusia (human resource) dan (2) sumber daya 

non-manusia (non-human resources). Sumber daya non-manusia antara lain modal, 

mesin, teknologi, bahan-bahan (material), dan lain-lain (Gomes, 2003). 

Sumber daya manusia berperan sebagai salah satu penggerak sebuah 

perusahaan sehingga perusahaan perlu mengembangkan sumber daya manusia agar 

dapat menjalankan sistem dan fungsinya (Dessler, 2011). Sistem dan fungsi yang 

berjalan dengan baik mampu menciptakan pengelolaan SDM yang efektif dan 

efisien.  

Perusahaan harus melakukan perbaikan di segala bidang dan sumber daya 

yang dimiliki, guna menciptakan sumber daya yang memiliki daya saing. 

Perubahan barang input menjadi output dalam proses produksi sebuah perusahaan 

tidak terlepas dari sumber daya manusia. Oleh karena itu perusahaan harus 

mempersiapkan setiap ancaman yang muncul dengan melakukan perbaikan secara 

menyeluruh, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Upaya perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan 

memberikan kesejahteraan kepada karyawan berupa balas jasa atas apa yang 



 

diberikan karyawan kepada perusahaan. Kompensasi karyawan merujuk kepada 

semua bentuk bayaran atau hadiah bagi karyawan dari pekerjaan mereka (Dessler, 

2011).  kompensasi yang diberikan oleh perusahaan berupa penghasilan kepada 

karyawan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Setiap karyawan akan memberikan 

kontribusi kepada perusahaan secara maksimal jika kompensasi yang diberikan 

oleh perusahaan sangat memuaskan. Administrasi kompensasi merupakan salah 

satu bidang manajemen sumber daya manusia yang paling sulit dan menantang 

karena mengandung banyak unsur dan memiliki dampak yang cukup panjang bagi 

tujuan-tujuan stratejik organisasi (Mondy, 2008).  

Perusahaan perlu melakukan upaya untuk meningkatan kinerja karyawan 

dengan melalui berbagai cara seperti rekrutmen dan seleksi yang ketat, pelatihan 

dan pengembangan, membuat sistem manajemen kinerja yang baik, evaluasi 

kinerja, pemberian kompensasi serta memotivasi karyawan. Cara-cara tersebut 

dianggap tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dari beberapa cara 

perusahaan untuk meningkat kinerja, kompensasi dianggap memiliki peranan lebih 

besar untuk meningkatkan kinerja karena kompensasi merupakan segala sesuatu 

yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2014). 

Simamora (2006) mengatakan bahwa kompensasi merupakan apa yang diterima 

oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 

Menurut Mathis dan Jackson (2011), biaya kompensasi haruslah pada 

tingkat yang memastikan adanya efektivitas perusahaan maupun pemberian 

imbalan yang layak bagi seluruh karyawan untuk kemampuan, ketrampilan, 

pengetahuan, dan pencapaian kinerja  mereka. Untuk menyeimbangkan aspek-

aspek tersebut sehingga pengusaha dapat menarik, mempertahankan, dan memberi 



 

imbalan pada kinerja karyawan menuntut adanya pertimbangan terhadap beberapa 

jenis kompensasi yang ada. Komponen program kompenasi dalam perusahan yaitu 

kompenasi finansial dan kompensasi non-finansial, Simamora (2006).  

Program-program kompensasi yang telah ditetapkan baik kompensasi 

finansial maupun kompensasi non-finansial perlu diperhatikan oleh perusahaan. hal 

ini dikarenakan dengan pemberikan dua komponen kompensasi tersebut 

mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan karyawan, sehingga 

karyawan dapat merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja. 

Selain kompensasi, motivasi juga berpengaruh dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Pemberian motivasi dilakukan untuk mendorong karyawan agar mereka 

mempunyai semangat bekerja. Motivasi juga di tunjukkan melalui perilaku 

seseorang dan hal tersebut dapat mencerminkan apakah organisasi berjalan secara 

efisien dan efektif atau tidak (Prawirosentono, 1999). 

Menurut Robbins dalam Wibowo (2009), motivasi sebagai proses yang 

menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan terus menerus 

(persistence) individu menuju pencapaian tujuan. Intensitas menunjukkan seberapa 

keras orang berusaha. Selain itu dengan adanya motivasi juga dapat memberikan 

rasa bahwa dirinya sebagai karyawan diakui dan dianggap keberadaanya. 

Setiap karyawan yang bekerja tentunya menginginkan adanya motivasi 

yang diberikan atasannya untuk mendorong mereka bekerja lebih giat dan lebih 

bersemangat. Pemberian motivasi dari atasan dapat berupa dukungan dan dorongan 

dalam mengerjakan pekerjaan, serta arahan secara langsung dalam menjalankan 

pekerjaan. Tidak hanya itu, motivasi juga dapat berupa pemenuhan kebutuhan akan 

diri seseorang. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan 



 

kebutuhan seperti yang dikemukakan oleh Maslow dalam Manulang dan Marihot 

Manullang (2010) bahwa kebutuhan seseorang diibaratkan sebuah tingkat dan 

berbentuk piramida. Dalam tingkatan ini, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis, seperti balas jasa, istirahat dan 

sebagainya. Setelah kebutuhan pertama dapat dipenuhi, selanjutnya kebutuhan 

yang lebih tinggi diikutinya akan menjadi kebutuhan utama yaitu kebutuhan akan 

keamanan dan rasa aman. Kebutuhan tingkatan selanjutnya akan diikuti bila setiap 

tingkatan sudah dapat terpenuhi.  

Motivasi seringkali digunakan oleh perusahaan karena dianggap sebagai 

salah satu cara untuk menjadikan karyawan bekerja lebih maksimal. Oleh sebab itu 

motivasi dianggap hal yang penting dilakukan karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal (Hasibuan, 2013). Oleh 

karena itu, motivasi sebagai pendorong untuk menyelesaikan tugas dan tanggung 

tanggung jawabnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

Pencapaian perusahaan tidak terlepas dari prestasi yang dicapai oleh 

perusahaan, prestasi merefleksikan seberapa baik karyawan dalam memenuhi 

penyelesaian pekerjaan. Memberikan kontribusi dengan baik dan berupaya, hal 

tersebut mencerminkan energi yang dikeluarkan sebagai bentuk hasil dari kinerja 

karyawan (Simamora, 2006).  

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005). Sedangkan 

pendapat Prawirosentono (1999) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 



 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

norma maupun etika. 

Penelitian ini dilakukan pada PG. Kebon Agung Malang pada karyawan 

Tata Usaha Kantor (TUK), perusahaan ini termasuk (Perseroan Terbatas) 

perusahaan milik swasta yang bergerak di bidang industri gula di Malang Raya. 

Berdasarkan laporan tahunan PG. Kebon Agung (2015) 99,6% saham Kebon 

Agung dimiliki oleh Bank Indonesia dan sisanya 0,4% dimiliki oleh koperasi 

Kebon Agung. Selain itu, PG Kebon Agung bertekad untuk mendukung program 

swasembada gula yang dirancang pemerintah. Melalui program PPKA (Program 

Pengembangan PT Kebon Agung), dilanjutkan dengan program pemantapan dan 

peningkatan kualitas. Dari program pengembangan tersebut, PG Kebon Agung 

pada tahun 2012 ini telah mencapai kapasitas 10.000 ton per hari yang 

menempatkan sebagai pabrik gula terbesar di Pulau Jawa dan no 5 produksi gula 

tertnggi di Indonesia. Pencapaian tersebut diperoleh berkat dukungan dari berbagai 

lapisan pegawai mulai dari pimpinan hingga karyawan pelaksana. Oleh karena itu 

PG Kebon Agung senantiasa melakukan upaya peningkatan kinerja karyawannya 

melalui pemberian kompensasi dan motivasi. Pemberian kompensasi terbagi 

menjadi dua komponen yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. 

Kinerja karyawan pada PG Kebon Agung Malang juga didukung dengan 

pemberian motivasi kepada karyawan, motivasi yang diberikan kepada karyawan 

dapat beberapa macam bentuknya seperti pemberian rumah dinas sebagai bentuk 

kebutuhan fisiologis dan keamanan dalam pemenuhan kebutuhan keamanan dan 



 

keselematan. Semua motivasi yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk 

dorongan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi mutlak dibutuhkan 

mengingat sistem kerja yang saling terintegrasi dan bersinergis, khususnya pada 

karyawan pada bagian Tata Usaha Keungan (TUK) yang menjadi induk dari 

manajemen PG Kebon Agung.  

Keseluruhan sistem organisasi Kebon Agung di organisir melalui Tata 

Usaha Keuangan. Sistem semacam ini menuntut karyawan untuk melaksanakan 

tugas dengan baik. Dengan adanya motivasi kepada karyawan maka diharapkan 

mampu memberikan dorongan dan dapat menghasilkan hasil positif dari segi efektif 

dan efisien dalam pekerjaan karyawan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pemberian kompensasi dan 

motivasi kerja pada PG Kebon Agung Malang sangat penting dalam  terwujudnya 

kinerja yang efektif yang efisien. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai kompensasi dan motivasi dalam perusahaan peneliti mengambil judul : 

“Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Bagian Tata Usaha Keuangan (TUK) PG Kebon Agung Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ruusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PG 

Kebon Agung Malang? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PG 

Kebon Agung Malang? 



 

3. Apa implikasi temuan penelitian terhadap PG Kebon Agung Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penlitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PG 

Kebon Agung Malang. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PG 

Kebon Agung Malang. 

3. Menganalisis temuan penelitian PG Kebon Agung Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai tambahan wawasan mengenai manajemen sumber daya 

manusia khususnya mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan. Serta agar dapat menguji kemampuan pribadi baik dari 

segi disiplin ilmu maupun sosialisasi dengan lingkungan perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai salah satu media untuk mengetahui informasi dan arti 

penting dari pemberian kompensasi dan motivasi yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan organisasi 

mengenai kompensasi dan motivasi kerja karyawan. 

 



 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai bentuk tambahan referensi dalam karya ilmiah untuk 

dijadikan perbandingan bagi peneliti yang akan datang dalam menadakan 

penelitian di lingkungan Universitas Brawijaya khususnya lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, hasil dari penelitian ini jua akan 

turut memperluas pengetahuan mengenai suatu pengembangan teori sistem 

pemberian upah yang akan memperkaya ilmu yang sebelumnya telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan 

sebagai pembanding dengan penelitian saat ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Peneliti dan 

Judul  

Variabel Metode Temuan Perbandingan  

1. Sari, Desy 

Kartika 

 

Judul: 

Pengaruh 

Kompensasi 

dan Motivasi 

terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

(penelitian ini 

pada karyawan 

pandu logistic 

jl. Ciliwung 

no. 57 malang) 

 

Kompensasi, 

motivasi, 

kepuasan 

kerja. 

Regresi 

linier 

berganda 

1. Variabel 

kompensasi 

dan motivasi 

secara 

simultan dan 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

karyawan. 

2. Kompensasi 

merupakan 

variabel 

dominan 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 

kerja 

karyawan. 

1. Obyek penelitian 

pada PG Kebon 

Agung Malang 

2. Variabel 

Kompensasi, 

Motivasi Kerja dan 

Kinerja Karyawan 

3. Menguji pengaruh 

signifikan 

kompensasi, 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan. 

Dan mengetahui 

implikasi temuan 

penelitian terhadap 

PG Kebon Agung 

Malang 

2. Tallo, Maria 

Graciana 

Yudith  

 

Judul: 

Pengaruh Stres 

Kerja dan 

Kompensasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada Perhutani 

Plywood 

Industry di 

Kabupaten 

Kediri Jawa 

Timur 

 

Stress kerja, 

Kompensasi, 

Kinerja 

karyawan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Secara parsial 

menunjukkan 

bahwa stress 

kerja dan 

kompensasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

2. Kompensasi 

merupakan 

variabel 

dominan 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

1. Obyek penelitian 

pada PG Kebon 

Agung Malang 

2. Variabel 

Kompensasi, 

Motivasi Kerja dan 

Kinerja Karyawan 

3. Menguji pengaruh 

signifikan 

kompensasi, 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan. 

Dan mengetahui 

implikasi temuan 

penelitian terhadap 

PG Kebon Agung 

Malang 



 

Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

3. Akbar, Febrian 

Nurtaneo 

 

Judul: 

Pengaruh 

Motivasi 

Intrinsik dan 

Motivasi 

Ekstrinsik 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada PT 

Perkebunan 

Nusantara XII 

(Persero) 

Motivasi 

intrinsik, 

motivasi 

ekstrinsik, 

kinerja 

karyawan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Pengruh 

motivasi 

intrinsik dan 

motivasi 

ekstrinsik 

berpengaruh 

secara 

simutan dan 

parsial 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

2. Diantara 

kedua 

variabel 

independen 

diketahui 

variabel yang 

memiliki 

pengaruh 

paling besar 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

yaitu variabel 

motivasi 

ekstrinsik. 

1. Obyek penelitian 

pada PG Kebon 

Agung Malang 

2. Variabel 

Kompensasi, 

Motivasi Kerja dan 

Kinerja Karyawan 

3. Menguji pengaruh 

signifikan 

kompensasi, 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan. 

Dan mengetahui 

implikasi temuan 

penelitian terhadap 

PG Kebon Agung 

Malang 

4. Kusuma, Galih 

Candra 

 

Judul: 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Pelatihan 

terhadap 

Kinerja (studi 

pada karyawan 

PT. PLN 

(persero) 

Distribusi 

Jawa Timur 

Area Malang) 

Motivasi, 

pelatihan, 

kinerja. 

Regresi 

linier 

berganda 

1. Secara 

simultan dan 

parsial 

menunjukkan 

bahwa 

motivasi dan 

pelatihan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja. 

2. Motivasi 

merupakan 

variabel 

dominan 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja. 

1. Obyek penelitian 

pada PG Kebon 

Agung Malang 

2. Variabel 

Kompensasi, 

Motivasi Kerja dan 

Kinerja Karyawan 

3. Menguji pengaruh 

signifikan 

kompensasi, 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan. 

Dan mengetahui 

implikasi temuan 

penelitian terhadap 

PG Kebon Agung 

Malang. 

Sumber : Data diolah (2016) 

Untuk selanjutnya perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 



 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) dengan judul: Pengaruh 

Kompensasi dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

(penelitian ini pada karyawan Pandu Logistic Jl. Ciliwung No. 57 

Malang). Variabel bebas dari penelitian ini kompensasi dan motivasi. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah kepuasan kerja karyawan. 

Perbedaan penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel terikat, dan 

jumlah responden. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah 

metodologi penelitian dan variabel bebas yaitu kompensasi dan motivasi 

serta teori motivasi yang digunakan yaitu teori motivasi Herzberg. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tallo (2015) dengan judul: Pengaruh 

Stres Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada Perhutani 

Plywood Industry di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah stress kerja dan kompensasi sedangkan 

variabel terikat adalah kinerja karyawan.  

Perbedaan penelitian ini  adalah tempat penelitian dan variabel bebas 

dari penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah metodologi 

penelitian dan variabel terikatdalam penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013) degan judul :  Pengaruh 

Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Variabel bebas dari 

penelitian ini adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Sedangkan variabel terikat adalah kinerja karyawan. 

Perbedaan penelitian ini adalah tempat penelitian, jumlah responden dan 

variabel bebas yaitu kompensasi. Sedangkan persamaan penelitian ini 



 

adalah metodologi penelitian, dan variabel bebas yang digunakan yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik serta variabel bebas berupa 

kinerja karyawan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2015) dengan judul : Pengaruh 

Motivasi dan Pelatihan terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah motivasi dan pelatihan, sedangkan variabel 

terikat adalah kinerja. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, jumlah 

responden dan variabel bebas yaitu pelatihan. Sedangkan persamaan 

dalam penelitian ini berupa metodologi dan juga variabel terikat dari 

penelitian. 

 

2.2 Konsep Kompensasi 

2.2.1 Pengertian Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2013), kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi 

dibedakan menjadi dua yaitu: kompensasi langsug (direct compensation) berupa 

gaji, upah, dan upah insentif, kompensasi tidak langsung (indirect compensation, 

atau employee welfare atau kesejahteraan karyawan). 

Menurut Simamora (2006), kompensasi merupakan apa yang diterima oleh 

para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Terminologi 

kompensasi sering digunakan secara bergantian dengan administrasi gaji dan upah; 



 

kendati demikian, terminologi kompensasi sesungguhnya merupakan konsep yang 

lebih luas. Manakala dikelola secara benar, kompensasi membantu organisasi 

mencapai tujuannya dan memperoleh, memelihara, dan mempertahankan tenaga 

kerja yang produktif. 

Menurut Mondy (2008), kompensasi adalah total seluruh imbalan yang 

diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Tujuan 

umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan 

memotivasi karyawan. 

Berdasarkan pengertian kompensasi dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

merupakan bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk dari 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan 

sebagian cara untuk membuat karyawan merasa dihargai dan sebagai bentuk 

pencapaian dari apa yang telah dilakukan. Selain bentuk dari imbal balik dari apa 

yang telah dilakukan, kompensasi diberikan kepada karyawan juga berupa sebagai 

bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan setiap makhluk 

hidup memiliki kehidupan yang berkelanjutan dan setiap kehidupan memiliki 

kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terpenuhinya kebutuhan 

sehari-hari, karyawan akan merasa tenang dan merasa aman dalam bekerja dalam 

sebuah perusahaan.  

 

2.2.2 Tujuan kompensasi 

Menurut Notoadmodjo dalam Sutrisno (2009) ada beberapa tujuan dari 

kompensasi yang perlu diperhatikan adalah: 

 



 

1. Menghargai prestasi kerja  

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Selanjutnya akan 

mendorong perilaku-perilaku atau kinerja karyawan sesui dengan yang 

diinginkan oleh perusahaan, misalnya produktivitas yang tinggi. 

2. Menjamin keadilan 

Adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan 

di antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan 

memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan dan 

prestasi kerja. 

3. Mempertahankan karyawan 

Sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival/ 

bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan 

dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. 

4. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan 

akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. 

5. Pengendalian biaya 

Sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya 

melakukan rekrutmen, sebagai akibat semakin seringnya karyawan yang 

keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain. Hal 

ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon 

karyawan baru. 

 



 

 

6. Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu 

perusahaan yang baik di tuntut adanya sistem administrasi kompensasi 

yang baik pula. 

Menurut Hasibuan (2013) tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara 

lain adalah: 

1. Ikatan kerja sama 

Pemberikan kompensasi menjadikan ikatan kerja sama formal antara 

atasan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tuganya 

dengan baik, sedangkan pengusaha/ atasan wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan kerja 

Pemberian balas jasa karyawan akan dapat memnuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

3. Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

 

 



 

5. Stabilitas karyawan 

Pemberian program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompetatif maka stabilitas karyawan lebih 

terjamin karena turn over relatif kecil. 

6. Disiplin 

Pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin 

baik. mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh 

Pemberian program kompensasi yang baik membuat pengaruh serikat 

buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada 

pekerjaannya. 

8. Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan 

yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah 

dapat dihindarkan. 

 

2.2.3 Jenis-jenis kompensasi 

Menurut Simamora (2006) secara umum kompensasi terbagi menjadi dua 

tipe atau dinamakan dengan kategori imbalan yaitu imbalan intrinsik (intrinsic 

rewards) dan imbalan ekstrinsik (exstrinsic rewards). Berikut merupakan 

penjelasan dari dua tipe imbalan tersebut: 

 

 



 

a. Imbalan intrinsik 

Imbalan intrinsik (intrinsic reward) adalah imbalan yang dinilai di dalam 

dan dari mereka sendiri. Imbalan intrinsik bersifat internal dan 

normalnya berasal dari keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas atau tugas 

tertentu. Imbalan intrinsik melekat/ inheren pada aktivitas itu sendiri, 

pemberiannya tidak tergantung pada kehadiran atau tindakan orang lain 

atau hal lainnya. Tipe imbalan intrinsik paling lazim yang relevan dengan 

perilaku organisasi adalah perasaan yang berbeda yang dialami oleh 

orang-orang akibat kinerja mereka di pekerjaan. Imbalan intrinsik 

berpotensi untuk memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

individu di dalam organisasi, dan memiliki beberapa manfaat sebagai alat 

imbalan dan motivasi kinerja yang efektif. 

b. Imbalan ekstrinsik 

Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara 

alamiah atau secara inheren, namun diberikan kepada seseorang oleh 

pihak eksternal atau dari luar. Sebagian besar imbalan ekstrinsik 

dikendalikan dan dibagikan secara langsung oleh organisasi dan lebih 

berwujud daripada imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik sering 

diaplikasikan oleh organisasi dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku 

dan kinerja anggotanya. Uang barangkali merupakan imbalan ekstrinsik 

yang paling sering digunakan di dalam organisasi, dan diberikan dalam 

bermacam-macam bentuk dan dengan berbagai bisnis. Gaji, bonus, 

kenaikan merit, dan program pemberian keuntungan merupakan indikasi 

di mana uang dimanfaatkan sebagai imbalan ekstrinsik di dalam 



 

organisasi sesungguhnya penggunaan uang sebagai imbalan ekstrinsik 

meluas, uang sama sekali bukan satu-satunya imbalan ekstrinsik yang 

dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja 

anggotanya. 

 

2.2.4 Komponen kompensasi   

Sedangkan menurut Mondy dan Robert (2005) dapat diketahui bahwa 

kompensasi keuangan langsung terdiri atas gaji, tunjangan, dan insentif (komisi dan 

bonus). Sedangkan kompensasi keuangan tidak langsung terdiri atas promosi dan 

lingkungan kerja. 

1. Kompensasi Finansial 

a. Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan dengan 

jumlah tanpa menghiraukan jam kerja dan banyaknya unit yang 

dihasilkan. 

b. Tunjangan adalah pembayaran kompensasi kepada karyawan secara tidak 

langsung untuk keberkelanjutan mereka pada perusahaan. 

c. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada 

mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan dan 

dapat memotivasi kinerja karyawan. 

2. Kompensasi Non Finansial  

a. Promosi, yaitu kesempatan yang diberikan untuk karyawan yang 

dipindahkan ke pekerjaan lain dimana tanggung jawabnya lebih besar 

dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. 



 

b. Lingkungan Kerja, yaitu lingkungan tempat kerja yang mempengaruhi 

efisiensi dan efektifitas kerja seperti kebersihan dan kerapian tempat 

kerja serta hubungan dan komunikasi yang baik terhadap pimpinan dan 

rekan kerja di perusahaan. 

 

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi 

Menurut Hasibuan (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 

kompensasi, antara lain sebagai berikut: 

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan 

pekerjaan (permintaaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika 

pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka 

kompensasi relatif semakin besar. 

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan 

Apabila kemampuan dan kesediaan persahaan untuk membayar 

semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi 

sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk 

membayar kurang maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

3. Serikat buruh/ organisasi karyawan 

apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat 

kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan 

kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

 

 



 

4. Produktivitas kerja karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi 

akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk 

serta sedikit maka kompensasinya kecil. 

5. Pemerintah dengan Undang-Undang dan KEPPRES 

Pemerintah dengan Undang-Undang dan KEPPRES menetapkan 

besarnya batasan  upah/ balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini 

sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan 

besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban 

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 

6. Biaya hidup/ cost of living 

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi/ upah 

semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah 

maka tingkat kompensasi/ upah relatif kecil. 

7. Posisi jabatan karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji/ 

kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki 

jabatan yang relatif rendah akan memperoleh gaji/ kompensasi yang 

kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan 

tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji/ kompensasi yang 

lebih besar pula. 

8. Pendidikan dan pengalaman kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji/ 

balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta ketrampilan 



 

lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan 

pengalaman kerja yang kurang maka tingkat gaji/ kompensasinya kecil. 

9. Kondisi perekonomian nasional 

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) maka 

tingkat upah/ kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati 

kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang 

maju (depresi) maka tingkat upah rendah, karena terdapat banyak 

pengangguran (disqueshed unemployement). 

10. Jenis dan sifat pekerjaan 

Jika jenis dan sifat pekerjaannya yang sulit dan mempunyai resiko 

(finansial dan keselamatan) yang besar maka tingkat upah/ balas jasanya 

semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk 

mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaanya mudah dan 

resiko (finansial dan kecelakaan) kecil, tingkat upah/ balas jasanya 

relatif rendah. 

 

2.2.6 Sistem kompensasi yang efektif 

Menurut Siagian (2012) dalam usaha mengembangkan suatu sistem 

kompensasi, para spesialis di bidang manajemen sumber daya manusia perlu 

melakukan empat hal, yaitu: 

1. Melakukan analisis pekerjaan 

Perlunya disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan dan standar 

pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. 

 



 

2. Melakukan penilaian pekerjaan  

Melakukan penilaian pekerjaan berkaitan dengan keadilan internal. 

Dalam melakukan penelitian pekerjaan diusahakan tersusun urutan 

peringkat pekerjaan, penentuan “nilai” untuk setiap pekerjaan, susunan 

perbandingan dengan pekerjaan lain dalam organisasi dan pemberian 

“point” untuk setiap pekerjaan. 

3. Melakukan survei berbagai sistem imbalan yang berlaku 

Melakukan survei berbagai sistem imbalan yng berlaku guna 

memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. 

4. Menentukan harga setiap pekerjaan 

Menentukan harga setiap pekerjaan dihubungan dengan harga pekerjaan 

sejenis ditempat lain. Dalam mengambil langkah ini dilakukan 

perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam organisasi dengan 

nilai yang berlaku di pasaran kerja. 

 

2.2.7 Asas-asas kompensasi 

Menurut Hasibuan (2013), program kompensasi (balas jasa) harus 

ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang 

perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapatkan perhatian 

dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang gairah 

dan kepuasan kerja karyawan. 

1. Asas adil 

Besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, 



 

tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal 

konsistensi. 

2. Asas layak dan wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya 

pada tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur layak adalah relatif, 

penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal 

pemerintah yang berlaku. 

 

2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Mangkunegara (2005) menyebutkan motif merupakan suatu dorongan 

kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi 

yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. 

 Martoyo (2007) menyebutkan bahwa motivasi adalah faktor yang 

mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Wibowo (2009) menyebutkan motivasi merupakan dorongan terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen 

yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, 

menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan. 

Handoko (2014) menyebutkan bahwa motivasi adalah sebagai keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.  



 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan sebuah dorongan yang diberikan atasan kepada bawahannya guna 

membuat karyawan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Bila karyawan 

diberikan motivasi, maka seseorang lebih terdorong untuk bersemangat dalam 

melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan perusahaan.  

 

2.3.2 Teori Motivasi 

Dalam buku yang disusun oleh Ivancevich, Robert dan Michael (2006) 

mengemukakan empat pendekatan mengenai teori dalam memotivasi seseorang, 

dari keempat teori tersebut yaitu: 

1. Hierarki Kebutuhan Maslow  

Teori Maslow adalah kebutuhan tersusun dalam suatu hierarki. 

Kebutuhan di tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan 

kebutuhan di tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri.  

Gambar 2.1 

Hierarki Kebutuhan Bertingkat Maslow 

 

 

 



 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

a. Fisiologis (physiological) merupakan kebutuhan paling mendasar, 

yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan 

bebas dari rasa sakit. 

b. Keamanan dan keselamatan (safety dan security). Kebutuhan untuk 

bebas dari ancaman, diartikan sebagai aman dari peristiwa atau 

lingkungan yang mengancam. 

c. Kebersamaan, sosial, dan cinta ( belongingness, social, and love). 

Kebutuhan akan pertemanan, afiliasi, interaksi, dan cinta. 

d. Harga diri (esteem). Kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat 

dari orang lain. 

e. Aktualisasi diri (self-actualization) merupakan kebutuhan 

tertinggi, yaitu nerupa kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri dengan secara maksimum menggunakan kemampuan, 

ketrampilan, dan potensi. 

Penelitian ini menggunakan hierarki kebutuhan maslow sebagai 

indikator untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Teori Maslow mengasumsikan bahwa seseorang berusaha 

memuaskan kebutuhan yang mendasar (kebutuhan fisiologis) sebelum 

mengarah ke perilaku mereka pada pemuasan kebutuhan di tingkat yang 

lebih tinggi.  

Dibandingkan dengan teori motivasi yang lain, hierarki 

kebutuhan maslow lebih tepat digunakan sebagai bahan penelitian pada 

karyawan PG Kebon Agung. Kebutuhan karyawan yang berbeda-beda 



 

dan kondisi karyawan yang membuat teori kebutuhan Maslow lebih tepat 

digunakan sebagai indikator penelitian.  

2. Teori ERG Aldefer 

Aldefer sepakat dengan Maslow bahwa kebutuhan individu diatur 

dalam suatu hierarki. Akan tetapi, hierarki kebutuhan yang dia ajukan 

hanya melibatkan tiga rangkaian kebutuhan. Yaitu: 

a. Eksistensi (exitance). Kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-

faktor seperti makanan, udara, imbalan dan kondisi tubuh. 

b. Hubungan (relatedness). Kebutuhan yang dipuaskan oleh 

hubungan sosial dan interpersonal yag berarti. 

c. Pertumbuhan (growth). Kebutuhan yang terpuaskan jika individu 

membuat kontribusi yang prosuktif atau kreatif. 

3. Teori Dua-Faktor Herzberg 

Herzberg mengemukakan bahwa memotivasi seseorang melalui 

teori dua-faktor. Yaitu yang pertama yaitu faktor higine (faktor 

ekstrinsik), konteks pekerjaan yaitu menimbulkan ketidakpuasan antar 

karyawan ketika kondisi tersebut tidak ada. Jika kondisi tersebut ada, 

kondisi tersebut tidak selalu  memotivasi karyawan. Yaitu dengan gaji, 

keamanan pekerjaan, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, kualitas 

pengawasan teknis, dan kualitas hubungan interpersonal antar rekan 

kerja dengan atasan  dan bawahan. Yang kedua yaitu faktor motivator 

(faktor intrinsik) dapat membentuk motivasi yang kuat hingga dapat 

menghasilkan kinerja pekerjaan yang baik. Hal-hal tersebut yaitu, 



 

pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu 

sendiri, dan kemungkinan untuk tumbuh. 

4. Teori Kebutuhan McClelland 

McClelland mengemukakan terdapat beberapa kebutuhan yang 

mempengaruhi motivasi seseorang yaitu: 

a. Kebutuhan akan pencapaian 

Ketika mucul suatu kebutuhan yang kuat dalam diri seseorang, 

kebutuhan tersebut memotivasi dirinya untuk menggunakan 

perilaku yang dapat mendatangkan kepuasannya.  

b. Kebutuhan akan afiliasi 

Kebutuhan akan afiliasi merefleksikan keinginan untuk 

berinteraksi secara sosial dengan orang. Seseorang dengan 

kebutuhan afiliasi yang tinggi menempatkan kualitas dari 

hubungan dari hubungan pribadi sebagai hal yang sangat penting, 

dan oleh karena itu hubungan sosial lebih lebih didahulukan 

daripada penyelesaian tugas. 

c. Kebutuhan akan kekuasaan 

Seseorang dengan kebutuhan kekuasan yang tinggi, dilain pihak 

mengkonsentrasikan diri dengan mempegaruhi orang lain dan 

memenangkan argumentasi. 

 

2.3.3 Tujuan Motivasi 

Tujuan motivasi antara lain sebagai berikut ( Hasibuan, 2013): 

1. Meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan 



 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

5. Mengefektifitas pengadaan karyawan karyawan 

6. Menciptakan suasan dan hubungan kerja yang baik 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

 

2.3.4 Jenis-Jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. 

(Hasibuan, 2013) 

a. Motivasi Positif (Intensif Positif)  

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) 

bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi di atas prestasi standar. Pemberian motivasi positif membuat 

semangat kerja bawahannya akan meningkat karena umumnya manusia 

senang menerima yang baik-baik saja. 

b. Motivasi Negatif (Intensif Negatif) 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahnnya dengan 

standar mereka akan mendapatkan hukuman. Pemberian motivasi 

negatif ini membuat semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu 



 

pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk 

jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

 

2.4 Kinerja  

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Prawirosentono (1999) kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai atau seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika.  

Menurut Simamora (2006) kinerja mengacu kepada kadar pencapaian 

tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan.  

Dari pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam sebuah 

organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepada individu atau kelompok tersebut. Selain itu, kinerja juga menjadi sebuah 

tolok ukur dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. 

 

2.4.2 Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Faktor-faktor yng mempengaruhi kinerja individual menurut Mathis dan 

Jackson (2011): 



 

1. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terdiri 

dari bakat, minat, dan faktor kepribadian. 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan. Terdiri dari motivasi, etika kerja, 

kehadiran, rancangan tugas. 

3. Dukungan organisasi. Terdiri dari pelatihan dan pengembangan standar 

kerja, manajemen dan rekan kerja. 

Hubungan ketiga faktor ini diakui secara luas dalam literatur manajemen 

sebagai: 

Kinerja (Performance) = Kemampuan (Ability) X Usaha (Effort) 

      X Dukungan (Support) 

Kinera individual ditingkatkan sampai tingkat dimana ketiga komponen 

tersebut ada dalam diri karyawan. Akan tetapi kinerja berkurang apabila salah satu 

faktor ini di kurangi atau tidak ada. 

   

2.4.3 Pengukuran kinerja 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

selama pelaksanaan kinerja terhadap deviasi dari rencana yang telah ditentukan, 

atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau 

apakah hasil kinerja telah dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Wibowo, 2009) 

Pengukuran yang tepat dapat dilakukan dengan cara:  

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 

terpenuhi 

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan 

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja 



 

4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang 

perlu prioritas perhatian 

5. Menghindari konsekuensi dai rendahnya kualitas 

6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya 

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan 

Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2009) membagi ukuran kinerja 

berdasarkan pada lingkup penggunaanya, dalam lingkup individual, tim dan 

organisasi. 

a. Ukuran Individu 

Ukuran kinerja bagi individu berhubungan dengan akuntabilitas 

dan ditetapkan dalam kriteria kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan 

waktu, dan efektivitas biaya. Dengan demikian, ukuran kinerja individual 

dangat bervariasi menurut pekerjaan dan tanggung jawab.  

1. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau persentase 

antara output aktual dengan output yang menjadi target. 

2. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang 

bervariasi di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas 

yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan toleransi. 

3. Produktivitas, diukur sebagai output per pekerjaan. 

4. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas 

waktu pengiriman, jumlah unit yang dapat diselesaikan tepat 

waktu. 

5. Pengawasan biaya, sebagai biaya per unit produksi, variasi upah 

buruh langsung/tidak langsung. 



 

b. Ukuran Tim 

Ukuran kinerja tim dapat menghubungkan dengan output tim, 

proses tim, hubungan tim dengan pelanggan, standar kualitas, kecepatan 

respon atau waktu pengiriman, manajemen proyek, hasil keuangan dan 

pengawasan biaya. 

 

2.5 Hubungan Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

2.5.1 Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Mathis dan Jackson (2009) dalam Tallo (2015) menyatakan bahwa salah 

satu cara manajemen untuk meningkatkan kinerja karyawan, memotivasi dan 

meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi. 

Kompensasi merupakan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang 

mereka sumbangkan pada pekerjaannya (Bangun dalam Hayuningtyas, 2015). Pada 

umumnya karyawan melaksanakan sebuah kegiatan apabila didorong oleh suatu 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebutuhan sehari-hari, 

uang merupakan kompensasi finansial yang diterima sebagai bentuk penghargaan 

atas apa yang di kerjakan oleh karyawan.  

Kompensasi bagi karyawan merupakan sesuatu hal yang anggap sebagai 

pendorong dalam bekerja. Adanya kompensasi membuat kinerja karyawan semakin 

baik. karyawan akan terdorong apabila kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

telah sesuai dengan apa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. selain itu, 

dengan terpenuhinya kompensasi karyawan akan bekerja dengan baik. Seperti yang 

dikemukakan oleh Mangkunegara (2008) bahwa kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi, 



 

serta hasil kerja. yang berarti bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dalam penelitian Tallo (2015), Mahdi (2015), Kurniawan (2015) 

menunjukkan bahwa peningkatan dalam pemberian kompensasi akan membuat 

karyawan meningkatkan kinerjanya. 

2.5.2 Hubungan Motivasi dengan Kinerja Karyawan  

Robbins dan Timothy (2015) menjelaskan bahwa motivasi sebagai proses 

yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya 

untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu motivasi berkaitan dengan pencapaian tujuan 

seseorang yang berkaitan dengan organisasi dan berhubungan dengan perilaku 

terkait dengan pekerjaan yang dijalani. Dalam hal ini berarti berhubungan dengan 

kinerja karyawan.  

Motivasi dapat meningkatkan kinerja karyawan, makin tinggi motivasi yang 

diberikan, maka akan mengakibatkan kinerja bertambah dan cenderung naik, 

karena motivasi sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dorongan dalam pelaksanaan kerja karyawan mampu 

memberikan rangsangan untuk karyawan dalam menghadapi tantangan pekerjaan. 

Motivasi bersifat membangun, mendorong, dan memberikan keinginan bagi 

seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih. 

Gomez dalam Segara (2016), bahwa motivasi diyakini mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kinerja pegawai. Hal ini juga di perkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Suad Husnan dan Heidjirahman dalam Segara 

(2016), bahwa hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bahwa keberhasilan 

suatu organisasi sangat bergantung pada siapa yang bekerja mengelola organisasi 



 

dan kopetensi yang dimiliki. oleh sebab itu, meningkatkan kinerja karyawan dalam 

suatu organisasi memerlukan suatu motivasi yang terus-menerus. 

 

2.6 Kerangka Konseptual 

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti membuat konsep untuk 

meneliti sebuah permasalahan. Oleh karena itu digunakan kerangka konseptual 

yang ditunjukkan dalam sebuah gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

  

 

Keterangan: 

   : Hubungan secara simultan 

   : Hubungan secara parsial 

   : Hubungan secara dominan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang menjadi variabel 

kompensasi berupa gaji, tunjangan, insentif, promosi dan lingkungan kerja. 

Sedangkan yang menjadi variabel dari motivasi adalah motivasi kebutuhan 

bertingkat dari Maslow yaitu berupa kebutuhan fisiologis, keamanan dan 

keselamatan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. 

Kinerja Karyawan 

Kompensasi 

 

Motivasi 

 



 

Ha 1 : Diduga terdapat pengaruh signifikan kompensasi dan motivasi 

secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

Ha 2 : Diduga terdapat pengaruh signifikan kompensasi dan motivasi 

secara parsial terhadap kinerja karyawan. 

Ha 3  : Diduga variabel motivasi berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian   

3.1.1 Jenis Penelitian    

Ditinjau dari jenis, dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif (explanatory research) penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkat yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Hubungan 

ini bisa simetris, kausal, dan interatif, Agung (2012). Dengan membuktikan  

hubungan antara variabel bebas yaitu kompensasi  dan motivasi, variabel terikat 

adalah kinerja karyawan. merupakan penelitian yang digunakan menguji hipotesis 

tentang adanya hubungan sebab akibat.  

3.1.2 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode 

kuantitatif menurut Sugiyono (2011) dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2 Unit Analisis Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PG Kebon Agung Malang yang 

beralamatkan di Jalan Pakisaji, Malang. Unit analisis ini adalah individu, yaitu para 

karyawan Tata Usaha Keuangan (TUK) PG Kebon Agung Malang. 

 



 

3.3 Populasi 

Menurut Sugiyono dalam Agung (2012) “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

di tarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PG Kebon 

Agung Malang. 

Karyawan PG Kebon Agung memiliki total keseluruhan karyawan 

sebanyak 726 karyawan pada masa giling dengan rincian sebagai berikut: 39 staf, 

karyawan tetap 307 orang, karyawan kampanye 272 orang, karyawan harian lepas 

108 orang. Untuk tidak masa giling karyawan menjadi sebanyak 346 karyawan, 

terdiri atas 39 staf dan 307 karyawan, dengan rincian karyawan tetap sebagai 

berikut: 91 karyawan tetap, 39 karyawan tanaman, 66 karyawan pabrikasi, 111 

karyawan teknik. Dari jumlah tersebut merupakan keseluruhan jumlah karyawan 

yang terdapat di PG Kebon Agung Malang.  

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PG Kebon Agung pada 

bagian Tata Usaha Keuangan (TUK). Dimana karyawan berjumlah 100 karyawan, 

terbagi atas 9 staf dan 91 karyawan tetap. Sehingga, populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 91 karyawan, dikarenakan 9 staf pada bagian Tata Usaha Keuangan 

(TUK) merupakan jajaran pimpinan pada PG Kebon Agung. Selain itu, peneliti 

lebih memilih untuk mengambil populasi karyawan tetap dikarenakan ingin 

mencari data yang lebih akurat langsung dari pendapat karyawan mengenai 

pemberian kompensasi dan motivasi, apabila data yang diambil dari jajaran 

pemimpin hasilnya akan lebih kepada jawaban yang mengatakan jawaban setuju.  

 



 

3.4 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian ini tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, 

dana dan tenaga, maka peneiti dapat mengguatkan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil harus benar benar representatif/ 

mewakili (Agung, 2012).  

Sampel dalam penelitian adalah karyawan PG Kebon Agung pada bagian 

Tata Usaha Keuangan (TUK) yang berjumlah 100 karyawan dengan rincian staf 9 

orang dan karyawan tetap 91 orang. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 91 responden. Seperti yang dikutip dalam Arikunto (2010) 

bila subjek peneliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua atau keseluruhan 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi/sensus. Sedangkan teknik 

yang digunakan menggunakan teknik total sampling. Teknik total sampling yaitu 

teknik sampling untuk populasi kecil dimana jumlah sampel yang diambil adalah 

seluruh jumlah populasi yang ada (Kuncoro, 2009). 

3.5 Data 

3.5.1 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran (2009) data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian, peneliti mengumpulkan data secara 

langsung melalui observasi langsung, kuesioner dan wawancara. Objek 

peneliti yang dimaksud adalah karyawan PG. Kebon Agung Malang. 



 

2. Data Sekunder  

Menurut Sekarang (2009) data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

oleh seseorang untuk dijadikan sebagai penunjang penelitian. Dalam 

penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, 

maupun catatan laporan dari perusahaan. 

3.5.2 Teknik Pegumpulan Data 

Teknik yang dikumpulkan penulis dalam melakukan pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah melalui: 

1. Wawancara (interview) 

Menurut Sugiyono (2011) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

2. Angket (kuesioner) 

Menurut Suiyono (2011) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Kuesioner juga cocok digunakan untuk responden yang cukup besar 

dengan berupa pertanyaa. Kuesioner dalam penelitian ini diberikan 

kepada karyawan PG. Kebon Agung Malang. 

 



 

3. Observasi 

Menurut Sugiyono (2011) observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang 

lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner 

selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. 

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

3.6.1 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sekaran (2009) variabel adalah apapun yang dapat membedakan 

atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk 

objek atau orang yang sama, pada waktu yang sama untuk objek  atau orang yang 

berbeda. Sedangkan pendapat Agung (2012) Variabel penelitian adalahsuatu atribut 

atau sifat nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini memiliki tiga variabel yang digunakan yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

mempengaruhi secara positif maupun negatif (Sekaran, 2009). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah: 

 

 



 

Kompensasi (X1) 

Menurut Mondy (2008), kompensasi adalah total seluruh imbalan yang 

diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka 

berikan. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, 

mempertahankan, dan memotivasi karyawan.  

Menurut Mondy dan Robert (2005) diketahui bahwa kompensasi 

terdapat:  

3. Kompensasi Finansial 

d. Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada 

karyawan dengan jumlah tanpa menghiraukan jam kerja dan 

banyaknya unit yang dihasilkan. 

e. Tunjangan adalah pembayaran kompensasi kepada karyawan 

secara tidak langsung untuk kelanjutan mereka pada 

perusahaan. 

f. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang 

diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui 

standar yang telah ditentukan dan dapat memotivasi kinerja 

karyawan. 

4. Kompensasi Non Finansial  

c. Promosi, yaitu kesempatan yang diberikan untuk karyawan 

yang dipindahkan ke pekerjaan lain dimana tanggung 

jawabnya lebih besar dan mendapatkan penghasilan yang lebih 

besar. 



 

d. Lingkungan Kerja, yaitu lingkungan tempat kerja yang 

mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kerja seperti 

kebersihan dan kerapian tempat kerja serta hubungan dan 

komunikasi yang baik terhadap pimpinan dan rekan kerja di 

perusahaan. 

Motivasi (X2) 

Wibowo (2009) menyebutkan motivasi merupakan dorongan terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan 

elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, 

mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus 

dan adanya tujuan.  

Berdasarkan kebutuhan Maslow yang di kemukakan oleh Ivancevich, 

Robert dan Michael (2006), yaitu: 

f. Fisiologis (physiological). Kebutuhan akan makanan, minuman, 

tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. 

g. Keamanan dan keselamatan (safety dan securty). Kebutuhan untuk 

bebas dari ancaman, diartikan sebagai aman dari peristiwa atau 

lingkungan yang mengancam. 

h. Kebersamaan, sosial, dan cinta (belongingness, social, and love). 

Kebutuhan akan pertemanan, afiliasi, interaksi, dan cinta. 

i. Harga diri (esteem). Kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat 

dari orang lain. 



 

j. Aktualisasi diri (self-actualization). Kebutuhan untuk memenuhi 

kebutuhan diri sendiri dengan secara maksimum menggunakan 

kemampuan, ketrampilan, dan potensi. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat 

adalah untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah (Sekaran, 

2009). Dalam penlitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah: 

Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut Mangkunegara (2005) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

Berdasarkan pegukuran individu dari Amstrong dan Baron dalam 

Wibowo (2009), yaitu: 

6. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau persentase 

antara output aktual dengan output yang menjadi target. 

7. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang 

bervariasi di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang 

dapat dipertimbangkan untuk diberikan toleransi. 

8. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu 

pengiriman, jumlah unit yang dapat diselesaikan tepat waktu. 

Berdasarkan penjelasan penjelasan variabel-variabel tersebut, 

maka dapat diuraikan indikator yang akan menjadi landasan peneliti 



 

dalam pembuatan kuesioner. Indikator tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

  Tabel 3.1 

Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

 
Variabel Indikator Item 

Kompensasi  (X1) 

Mondy dan Robert (2005) 

Gaji X1.1 

 

X1.1.1 Sistem pembayaran gaji 

X1.1.2 Besar gaji yang diterima karyawan 

sesuai dengan harapan 

 Tunjangan X1.2  X1.2.1 Pembayaran tunjangan  

X1.2.2 Kesesuaian pembayaran tunjangan 

 Insentif X1.3 X1.3.1 Sistem pembayaran insentif 

X1.3.2 Pertimbangan pembayaran insentif 

X1.3.3 Kesesuaian insentif dengan beban kerja 

X1.3.4 Jumlah insentif dapat mempengaruhi 

kinerja 

 Promosi X1.4 X1.4.1 Pelaksanaan promosi 

X1.4.2 Kesempatan promosi 

 Lingkungan 

Kerja X1.5 

X1.5.1 Keadaan tempat kerja 

X1.5.2 Dukungan yang diberikan oleh rekan 

kerja 

X1.5.3 Hubungan baik dengan atasan 

Motivasi Kerja X2 

Ivancevich, Robert dan 

Michael (2006) 

Kebutuhan 

Fisiologis X2.1 

X2.1.1 Pemenuhan kebutuhan makan dan 

minum 

X2.1.2 Kebutuhan pemenuhan sandang dan 

papan 

 Kebutuhan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

X2.2 

X2.2.1 Terpenuhi kebutuhan keamanan dari 

PHK 

X2.2.2 Kemanan bagi karyawan di tempat 

kerja 

X2.2.3 Adanya program pensiun 

 Kebutuhan 

Kebersamaan, 

Sosial, dan 

Cinta X2.3 

X2.3.1 Dapat diterima oleh kelompok 

X2.3.2 Dapat berinteraksi dengan baik 

 Kebutuhan 

Harga Diri X2.4 

X2.4.1 Adanya pengharhaan atas diri 

karyawan 

X2.4.2 Adanya penghormatan atas prestasi 

yang telah di capai 

 Kebutuhan 

Aktualisasi Diri 

X2.5 

X2.5.1 Penggunaan kemampuan 

X2.5.2 Menggunakan potensi 

Kinerja Karyawan (Y)  

Amstrong dan Baron 

dalam buku Wibowo 

(2009) 

Kuantitas Y1  Y1.1 Adanya peningkatan jumlah tugas yang 

mampu diselesaikan 

Y1.2 Mampu memenuhi target yang 

ditetapkan perusahaan 

 Kualitas Y2 Y2.1 Hasil kerja sesuai dengan standar yang 

ditetapkan perusahaan 

Y2.2 Ketelitian dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

 Ketepatan 

Waktu Y3 

Y3.1 Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

standar waktu yang ditetapkan 

Y3.2 Adanya peningkatan kecepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan 



 

3.6.2 Skala Penelitian 

Menurut Sugiyono dalam Agung (2012) skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya 

interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur bila dapat digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian ini dengan 

menggunakan skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seseorang, atau sekelompok orang tetang fenomena sosial. Jawaban setiap 

item instrumen yang digunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, Agung (2012). 

Misalnya: 

1. Sangat Setuju  dengan skor 5 

2. Setuju    dengan skor 4 

3. Kurang setuju  dengan skor 3 

4. Tidak setuju  dengan skor 2 

5. Sangat tidak setuju  dengan skor 1 

3.7 Uji Instrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2010). Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 



 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Untuk menguji tingkat validitas data, maka dengan mengkorelasikan antara 

skor (nilai) yang diperoleh dari masing-masing butir pertanyaan dan pernyataan 

dengan menggunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh pearson, yang 

dikenal dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi variabel bebas dan terikat 

n : banyak sampel 

x : item 

y : total variabel 

Harga rxy menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna, yaitu: (1) ada tidaknya 

korelasi, (2) arah korelasi, dan (3) besarnya korelasi. 

1. Ada tidaknya korelasi, ditunjukkan oleh besarnya angka yang terdapat di 

belakang koma. Jika angka tersebut sampai empat angka di belakang 

koma misalnya 0,0002  menunjukkan angka tersebut terlalu kecil. 

2. Arah korelasi, yaitu arah yang menunjukkan kesejajaran antara nilai 

varibael X dengan nilai variabel Y. Ditunjukkan dengan di depan indeks. 

Jika tanda plus (+) artinya korelasi positif, bila tanda (-) maka artinya 

korelasi negatif.  

3. Besarnya korelasi, yaitu besarnya angka yang menunjukkan kuat dan 

tidaknya, atau mantap tidaknya kesejajaran antara dua variabel yang 

rxy=                 N∑XY – (∑X)(∑Y) 

           √(N ∑X2 – (∑X)2) (N∑Y2 – (∑Y)2) 



 

diukur korelasinya. Dalam menentukan besarnya korelasi ini tidak perlu 

memperhatikan tanda hitung yang terdapat di depan indeks. 

Dari hasil korelasi tersebut juga dapat diketahui tingkat kevalidan hasil 

penelitian melalui melakukan perbandingkan dengan nilai taraf signifikan sebesar 

0,05 atau 5%, jika koefisien tidak lebih besar dari nilai taraf alat tersebut dinyatakan 

valid.  

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan sebuah 

instrumen. Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Reliabilitas instrumen 

merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen (Agung, 2012). Realibel 

menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya. Apabila datanya sesuai dengan kenyataan, maka apabila diukur 

beberapa kali, hasilnya akan tetap sama (Arikunto, 2010) 

Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument dalam 

penelitian ini adalah mengunakan rumus Alpha dari Cronbach. Karena penelitian 

yang digunakan menggunakan rentan nilai, maka rumus yang digunakan sebagai 

berikut: 

 

 

                     

 

 

R   =   (     k     ) (  1  -   ∑𝜎𝑏2) 

              ( k-1 )                         𝜎2 t 



 

Keterangan: 

r : Realibilitas instrumen 

k  : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏2  : Jumlah varians butir 

𝜎2 t : Varians total 

Berdasarkan rumus diatas, sebuah data dapat dikatakan realibel apabila 

memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha lebih dari atau sama dengan 0,6. Menurut 

Sugiyono dalam Kurniawan (2015), langkah-langkah dalam menguji realibilitas 

adalah: 

1. Menentukan nilai r tabel (dari tabel r) dan menentukan nilai df dengan 

rumus df = jumlah kasus -2, dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi 

5% (0,05). 

2. Menentukan r hasil. Di sini r hasil dalah angka alpha terletak di akhir 

output. 

3. Mengambil keputusan, adapun dasar pengambilan keputusan: 

o Jika r alpha dan r alpha > r tabel, maka butir atau variabel tersebut 

reliable. 

o Jika r alpha positif dan r alpha < r tabel, maka butir atau variabel 

tersebut tidak reliable. 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Diskriptif 

Analisis Diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 



 

umum atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean (perhitungan terdensi sentral), perhitungan desil, persentil, 

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, 

perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif  juga dapat dilakukan mencari 

kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi 

dengan analisis regregi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-

rata sampel atau populasi (Sugiyono, 2011). 

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi Linier Berganda adalah hubungan fungsional linier antara dua atau 

lebih variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y) sehingga dari 

hubungan tersebut nilai dari variabel dependen (Y) dapat diprediksi pada nilai-nilai 

tertentu dari variabel independen (X) (Sembiring, 2003). Analisis ini didasarkan 

pada hubungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. 

Jika hanya menggunakan satu variabel independen maka disebut analisis regresi 

linier sederhana dan jika menggunakan lebih dari satu varibel independen maka 

disebut analisis regresi berganda (multiple regression) (Priyanto, 2013). 

1. Uji Asumsi klasik 

Hasil uji asumsi klasik dapat diketahui dengan beberapa pengujian 

yang harus dilakukan, yakni Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, 

dan Uji  Normalitas (Priyanto, 2013). 

a. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel 

independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang 



 

sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik 

mensyaratkan tidak adanya masalah multikoliniaritas. Dampak yang 

diakibatkan dengan adanya multikoliniaritas antara lain yaitu; 

1. Nilai standard error untuk masing-masing koefisien menjadi 

tinggi, sehingga t hitung menjadi rendah. 

2. Standard error of estimasi akan semakin tinggi dengan 

bertambahnya variabel independen 

3. Pengaruh masing-masing variabel independen sulit 

dideteksi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan 

melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Semakin 

kecil nilai tolerance dan semakin besar VIF maka semakin mendekati 

terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian 

menyebutkan bahwa jika tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 

10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Dari tabel coefficients dapat diketahui bahwa nilai tolerance 

dari ketiga variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 

jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

masalah multikolinearitas. (Priyanto, 2013). 

Menurut Umar (2010) menghitung VIF untuk koefisien dari 

variabel independen menggunakan rumus: 

VIF = 1/(1-R2) 

 

 



 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi 

yang baik mensyaratkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas menyebabkan penaksir atau estimator menjadi 

tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat 

tinggi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik 

menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.  

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel 

dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, metode statistik yang 

digunakan adalah statistik parametrik, sedangkan data yang tidak 

berdistribusi normal maka menggunakan statistik nonparametrik  

(Umar, 2010). Pengujian ini menggunakan histogram dan diagram P-

Plot.  

2. Analisis Statistik Regresi Linier Berganda 

Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

(kompensasi dan motivasi kerja) dengan variabel dependen (kinerja 

karyawan). Untuk membuat peramalan maka dibuatlah persamaan sebagai 

berikut (Priyanto,2013):  



 

Y’ = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y’   : variabel dependen yang diramalkan 

Bo   : konstanta 

b1,b2, b3  : koefisien regresi 

X1, X2, X3 : variabel independen  

3.9 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di 

antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

diuji. Hubungan tersebut di perkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang 

ditetapkan dalam kerangka teorits yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan 

menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi 

dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Sekaran, 2009). 

3.9.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah 

pegaruhnya signifikan atau tidak (Priyanto, 2013).  

Rumus uji F sebagai berikut: (Sugiyono, 2011)  

 

 

 

Keterangan : 

R  : Koefisien Korelasi Ganda 

k  : Jumlah Variabel Independen 

n  : Jumlah Anggota Sampel 

Fh  =       𝑅2/ k 

 (1 − 𝑅2) / (n – k – l ) 



 

berdasarkan rumus di atas, hipotesis penelitian ini di rumuskan sebagai 

berikut: 

Ho : kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

H1 : kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) berpengaruh secara simultan 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Menentukan probabilitas (signifikansi). Dari tabel Anova dapat diketahui 

probabilitas adalah 0,000 dengan melihat beberapa ketentuan: 

Probabilitas > 0,05 jadi Ho diterima, tolak H1 

Probabilitas ≤ 0,05 jadi Ho ditolak, terima H1 

3.9.2 Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis digunakan untuk data data yang berhubungan dengan 

permasalahan, dan untuk mengetahui hubungan korelasi parsial tersebut signifikan 

atau tidak. Pengujian statistik menggunakan proses uji hipotesis, terdapat dua 

macam hipotesis yaitu: 

Ha : r ≠ 0 (terdapat hubungan antara x dan y) 

Ho : r = 0 (tidak terdapat hubungan antara x dengan y) 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t yang merupakan uji hipotesis 

secara parsial sebagai berikut (Sugiyono,2011): 

  

 

Keterangan : 

  r p  : korelasi parsial yang ditemukan 

  n : jumlah sampel 

t = 𝑟𝑝 √𝑛 − 3 

      √1 − 𝑟𝑝
2 



 

  t : t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 

Dengan menggunakan pengujian t, maka hasil yang diketahui apabila 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas (signifikansi) maka akan dengan 

ketentuan sebagai berikut (Priyanto, 2013): 

Probabilitas  > 0,05 sehingga H0 diterima 

Probabilitas  ≤ 0,05 sehingga H0 ditolak 

3.9.3 Pengujian Hipotesis ketiga (Uji Dominan) 

Untuk menentukan variabel independen yang paling memiliki pengaruh 

terbesar terhadap variabel Y,  maka dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien 

beta (β) yang memiliki standarisasi (standardized coefficient). Nilai β pada variabel 

independen terbesar menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh paling 

dominan terhadap varibel dependen. 

3.10 Koefiseen Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak 

terhadap variabel dependen. (Priyanto, 2013). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Jika nilai R2 besar atau mendekati satu, berarti kemampuan variabel-

variabel independen menjelaskan variabel dependen dapat memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan.  

Pengelolaan dan analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan perangkat komputer dengan program Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) versi 21.  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat  

Pabrik Gula Kebon Agung didirikan oleh seorang pengusaha Tionghoa , 

Tuan Tan Tjwan Bie, pada tahun 1905. Lokasi PG berada di Desa Kebon Agung, 

Kecamatan Pakisaji,  Kabupaten Malang. Pada saat didirikan kapasitas giling PG 

Kebon Agung hanya 500 ton per hari. 

Pada tahun 1917-1940 pengelolaan PG Kebon Agung diserahkan kepada 

Biro Management Naamloze Vennootschap (NV) Handel Landbouw Maatschappij 

Tiedeman & Van Kerchem (TvK). Pada tahun 1918 dibentuk Naamloze 

Vennootschap (NV) Suiker Fabriek Kebon Agoeng. Kelesuan usaha menyebabkan 

pada tahun 1932 seluruh saham NV S.F. Kebon Agoeng tergadaikan kepada De 

Javasche Bank Malang dan pada tahun 1933 sepenuhnya menjadi milik De 

Javasche Bank. 

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1946 PG Kebon Agung harus 

dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN). Pada 8 

Maret 1950 PG kembali dikelola oleh Tiedeman & van Kerchem (TvK). Pada tahun 

1958 - 1968, PG Kebon Agung dinasionalisasi menjadi milik negara dan 

pengelolaannya berada di bawah BPU-PPN Gula. 

Pada tahun 1968-1993, PG Kebon Agung dikembalikan lagi ke pemilik 

lama yaitu Bank Indonesia yang menunjuk Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan 

Hari Tua Bank Indonesia sebagai pemegang saham dan pemilik PT PG Kebon 



 

Agung, menunjuk PT Biro Management Tri Guna Bina sebagai Direksi Pengelola 

PT PG Kebon Agung. 

Sejak 1993 sampai dengan sekarang, PT PG Kebon Agung berubah nama 

menjadi PT Kebon Agung dengan pemegang saham terdiri dari YKK-BI dengan 

kepemilikan saham sebesar 99,6% dan Koperasi Karyawan PT Kebon Agung 

Rosan Agung 0,4%. 

Tahun 1998 s.d. 2001 dilakukan Program Penyehatan  sehingga kapasitas 

giling menjadi 4.700 ton per hari.  Dari tahun 2001 hingga 2004 dilakukan 

perbaikan dan penggantian mesin untuk meningkatkan kemantapan kinerja dan 

efisiensi pabrik dengan sasaran kapasitas giling 5.000 ton per hari.  Sejak tahun 

2005 PG Kebon Agung melakukan Program Pengembangan PT Kebon Agung 

dengan sasaran kapasitas giling 10.000 ton per hari. 

4.1.2 Lokasi Penelitian 

Pabrik gula Kebon Agung terletak di daerah Malang 5 km sebelah selatan 

Kota Malang, tepatnya di desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 

pada ketinggian + 480 m dpl. Wilayah kerja meliputi 17 kecamatan di Kabupaten 

dan 2 Kecamatan di Kota Malang, dengan radius + 4 – 60 km. Dengan alamat 

sebagai berikut: 

Jl. Pakisaji, Malang 651052 

Telp. 0341 – 801064, 801371 

Fax. 0341 – 801143  

Email: pgkba@ptkebonagung.com  

 

 

mailto:pgkba@ptkebonagung.com


 

4.1.3 Bidang Usaha 

Bidang usaha PG Kebon Agung Malang adalah sebagai pabrik gula yang 

berada di kawasan Malang. Sebagai penghasil barang dan penyedia jasa dari para 

petani, PG Kebon Agung memberikan fasilitas kepada para petani untuk 

menyetorkan tebu petani kepada PG Kebon Agung untuk diolah menjadi gula 

dengan kualitas baik. 

4.1.4 Visi, Misi, dan Tujuan  

Visi 

Mewujudkan perusahaan gula yang efisien, berdaya saing tinggi dan terpercaya 

serta berwawasan lingkungan dengan senantiasa mampu memberi keuntungan 

secara optimal. 

Misi 

Melakukan kegiatan usaha dalam industri gula untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik  (Good  

Corporate  Governance) melalui pengelolaan secara professional dan selalu mem-

perhatikan kepentingan stakeholders termasuk petani sebagai mitra kerja atas dasar 

hubungan yang saling menguntungkan. 

Tujuan Perusahaan 

Adapun tujuan dai PG Kebon Agung adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Jangka Panjang 

1. Memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimum. 

2. Mempertahankan dan meningkatkan kontinuitas perusahaan. 

3. Mengadakan perluasan pemasaran hasil produksi. 

 



 

b. Tujuan Jangka Pendek 

1. Berusaha mencapai tingkat produksi sesuai dengan rencana produksi 

yang telah dicapai. 

2. Berusaha meningkatkan kelancaran proses produksi. 

3. Berusaha menjaga kualitas produksi. 

4.1.5 Sumber Daya Manusia  

Untuk melaksanakan segala bentuk pekerjaan yang terdapat di PG Kebon 

Agung Malang didukung dengan adanya karyawan sejumlah 726 untuk masa giling, 

dengan beberapa bagian yang meliputi TUK, Tanaman, Pabrikasi dan teknik. 

Jumlah karyawan pada masa giling termasuk beberpa jenis karyawan tetap dan 

tidak tetap. Karyawan tidak tetap meliputi karyawan musiman (borongan) tanaman, 

karyawan musiman (borongan) tebangan, karyawan musiman lain-lain, karyawan 

kampanye atau gilingan, harian lepas, da pekerjaan borongan lain-lain. Dalam masa 

tidak giling membuat jumlah karyawan mendapatkan perubahan jumlah karyawan 

serta karyawan yang sedang produktif merupakan karyawan tetap dari PG Kebon 

Agung. Karyawan TUK (Tata Usaha Keuangan) merupakan karyawan yang 

memiliki peran penting dalam berjalannya PG kebon Agung Malang dikarenakan 

pada bagian TUK merupakan kantor utama yang digunakan sebagai sumber dari 

berjalannya PG Kebon Agung Malang. Dari seluruh bagian akan berjalan dengan 

pengawasan serta persetujuan dari bagian TUK. Pada karyawan TUK memiliki 

sejumlah 126 karyawan pada masa giling, pada masa tidak giling karyawan 

sejumlah 100 orang karyawan.  

 

 



 

4.1.6 Sistem Pemberian Kompensasi 

Pemberian kompensasi terbagi menjadi dua komponen yaitu kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial, dalam pemberian kompensasi finansial 

berupa gaji, bonus tahunan, dan tunjangan hari raya. Sedangkan pemberian 

kompensasi non-finansial yaitu cuti, fasilitas kendaraan, fasilitas rumah dinas, 

pekerjaan itu sendiri dan liburan. 

Berdasarkan beberapa jenis kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan. Kompensasi diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di sesuaikan 

golongan dan tingkat jabatan. PG Kebon Agung memiliki tingkatan jabatan dalam 

pemberian kompensasi sehingga setiap karyawan baik tetap maupun karyawan 

tidak tetap mendapatkan kompensasi yang berbeda. Kompensasi tahunan diberikan 

kepada karyawan pada saat masa giling berakhir di sesuaikan dengan hasil gula dan 

laba perusahaan.  

Sistem pemberian gaji diberikan dua kali dalam satu bulan, dengan 

pembagian gaji dalam satu bulan yaitu untuk setengah bulan pertama gaji diberikan 

40% dan sisanya 60% akan diberikan ketika akhir bulan. Selain itu pemberian 

tunjangan dan fasilitas juga diberikan untuk mendukung kinerja dari karyawan, 

tunjangan tersebut berupa tunjangan anak, pendidikan, dan adanya tunjangan 

kematian. Untuk pemberian fasilitas juga di dukung dengan adanya fasilitas olah 

raga, bis antar jemput anak karyawan, jamsostek, cuti, dan liburan.  

4.1.7 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

Adapun struktur organisasi dari PG Kebon Agung Malang adalah sebagai berikut. 



 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Karyawan Tata Usaha Keuangan (TUK) PG. Kebon Agung Malang 

 

   

 Sumber : Pabrik Gula Kebon Agung Malang, 2016
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Berikut ini merupakan deskripsi tugas dari karyawan PG. Kebon Agung Malang: 

1. Pemimpin 

a. Membuat dan mengambil  keputusan strategis perusahaan. 

b. Bersama kepala bagian mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan 

PK-RAT. 

c. Mengesahkan surat pengangkatan, mutasi dan pensiun serta surat untuk 

pihak ke-3. 

d. Melaporkan operasional perusahaan setiap bulan ke kantor direksi. 

e. Mengevaluasi progress report pelaksanaan investasi. 

f. Menjalin kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait. 

2. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan (TUK) 

a. Mengkoordinir PK-RAT 

b. Menyusun dan mengendalikan PK-RAT 

c. Monitoring hasil produksi 

d. Melaksanakan pengesahan bidang keuangan dan umum dengan 

mengontrol laporan harian 

e. Validasi keabsahan bukti pengeluaran, penerimaan uang, permintaan 

bahan/barang dari masing-masing bagian dan bukti-bukti permintaan 

barang local. 

f. Stok opname kas, persediaan barang/bahan dan hasil produksi. 

g. Menyusun laporan manajemen. 

3. Ketua seksi keuangan  

a. Mengelola pembayaran kewajiban perusahaan. 



 

b. Mengelola ketersediaan dana dan modal kerja. 

c. Mengelola dan mengkoordinir kegiatan akuntansi. 

d. Mengkoordinir penyusunan neraca, leporan keuangan, laporan bulanan, 

laporan tahunan dan penyusunan PK-RAT. 

4. Ketua Seksi Umum dan Personalia 

a. Verifikasi kas bon biaya umum dan personalia. 

b. Verifikasi prestasi karyawan. 

c. Mengelola distribusi surat masuk. 

d. Mengelola pelayanan kesehatan karyawan, administrasi  personalia. 

e. Mengelola pekerjaan umum dan rumah tangga. 

f. Pengendalian biaya umum dan ketenagakerjaan. 

g. Menyusun laporan umum dan personalia. 

5. Logistik 

a. Membuat konsep permintaan barang dari bagian yang membutuhkan 

b. Mengawasi dan evaluasi  penawaran harga barang. 

c. Mengesahkan order pembelian local. 

d. Verifikasi SPK untuk rekanan pemenang tender. 

e. Menyetujui laporan bulanan pemakaian BBM dan permintaan barang. 

f. Mengawasi proses penerimaan dan pengambilan gula dan tetes. 

g. Verifikasi surat jalan dan memeriksa barang keluar. 

h. Verifikasi daftar pemeriksaan dan penerimaan barang. 

i. Mengelola stock opname setiap 3 bulan dan setiap tahun. 

6. Pengadaan Barang dan Jasa 

a. Mengarsipkan penawaran harga yang masuk 



 

b. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan tender 

c. Menyiapkan SPK untuk rekanan yang telah menang tender 

d. Mengintentaris dan rekap permintaan barang dan jasa 

7. Kasubsi Akuntansi 

a. Mengontrol dan menyajikan laporan arus kas dan laporan hasil usaha. 

b. Menyajikan laporan hasil usaha. 

c. Menganalisa hutang dan piutang petani dan rekanan, inventaris, PLB 

dan inventaris kantor. 

d. Verifikasi kas bon masuk/keluar, rekonsiliasi bank. 

e. Menyusun laporan arus kas dan laporan hasil usaha tiap 6 bulan. 

f. Menutup buku tahunan. 

g. Verifikasi proposal sewa tanah. 

h. Membuat jurnal PPh, ATR, ATS, umum dan koordinasi, investasi dan 

PLB hutang piutang petani. 

i. Melaksanakan administrasi KKP-E, UMBH dan akselerasi. 

j. Menyusun anggaran tahunan dan menyusun laporan posisi hutang. 

8. Juru Bayar 

a. Melakukan perhitungan gaji karyawan dan potongan pinjaman 

b. Melakukan pembayaran gaji karyawan 

c. Menyelesaikan administrasi dan laporan upah karyawan 

d. Melaksanakan administrasi upah tebang dan biaya administrasi 

9. Petugas pembukuan dan Verifikasi 

a. Membantu melaksanakan verifikasi kas 

b. Membantu melaksanakan verifikasi rekonsiliasi bank 



 

c. Membantu melaksanakan verifikasi proposal sewa tanah 

d. Membuat laporan ketidak sesuaian kepada staf akuntansi 

e. Memproses dan mencatat data akuntasi serta logistik 

f. Pengecekan perkiraan akuntansi 

g. Pengecekan kesesuaian realisasi biaya dengan biaya yang tercatat di 

komputer 

h. Pengecekan kesesuaian biaya yang timbul dibandingkan dengan 

perkiraannya 

i. Membuat jurnal kesalahan pencatatan akuntansi dalam 1 bulan 

j. Menyusun neraca bulanan 

k. Pengecekan natura yang sudah diambil baik manual ataupun melalui 

komputer. 

10. Kasir 

a. Melaksanakan pendistribusian NGP dan Natura Gula Petani 

b. Menyiapkan pelaksanaan lelang gula 

c. Menyiapkan pembayaran angkut truk 

d. Membuat rekonsiliasi rekening koran direksi dan PG trangkil setiap 

bulan 

e. Membuat jurnal gaji dan pemostingan kekeliruan 

f. Membuat daftar potongan gaji staff untuk dikirim ke direksi 

g. Membuat jurnal dan rekening koran direksi dan PG Trangkil 

11. Pelayanan Petani 

a. Melayani pengambilan DO petani 

b. Melayani keluhan dan masukan petani 



 

c. Membantu pelaksanaan administrasi petani 

d. Membuat laporan pengambilan DO petani 

e. Membuat laporan keluhan dan saran  

12. Gudang 

a. Mengelola penerimaan dan pemeriksaan barang dari Direksi, barang 

local atau barang proyek. 

b. Verifikasi surat jalan dan memeriksa barang keluar. 

c. Verifikasi daftar barang yang sudah dapat di bayar. 

d. Mengawasi administrasi pengeluaran barang bekas dan ampas. 

e. Verifikasi laporan pengeluaran dan penerimaan barang bekas dan 

ampas. 

f. Verifikasi daftar pemeriksaan dan penerimaan barang. 

g. Mengelola stock opname setiap 3 bulan dan setiap tahun. 

13. Administrasi Gudang Materil 

a. Menerima dan memeriksa barang dari direksi atau barang proyek di PG 

Kebon Agung 

b. Membuat surat jalan dan memeriksa barang-barang yang dibawa keluar 

c. Membuat daftar barang yang sudah dapat dibayar  

d. Mengisi kode barang untuk surat pesanan direksi 

e. Melakukan administrasi pengeluaran barang bekas ampas 

f. Membuat laporan pengaeluaran dan penerimaan barang bekas dan 

ampas 

g. Menerima dan memeriksa barang lokal serta mencocokkan dengan 

spesifikasi surat permintaan material 



 

h. Merekap dan membaut daftar pemeriksaan dan penerimaan barang 

i. Melakukan inventarisasi/pencatatan barang lokal dalam komputer 

mengisi kode barang pada nota dan stasiun yang akan menggunakan 

j. Melakukan stock opname setiap tiga bulan dan setiap tahun. 

14. Administrasi Gudang Hasil 

a. Mengelola pengeluaran gula/tetes ke angkutan 

b. Mengawasi pemasukan dan penataan gula/tetes dari stasiun 

pembungkusan ke gudang gula/tetes 

c. Membantu stock opname gudang gula/tetes besar dan gudang distribusi 

setiap tahun 

15. Kasubsi PDE 

a. Perawatan peralatan komputer dll. 

b. Pengembangan software untuk memudahkan pekerjaan. 

c. Back up data. 

d. Menutup nota gula. 

e. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan. 

f. Menyiapkan stock opname. 

16. Petugas Pengolahan Data 

a. Melakukan backup data 

b. Mengambil data dan mengirim data 

c. Menutup nota gula 

d. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan 

e. Menyiapkan stock opname 

f. Melakukan validasi data ATR dari tebang angkut dan pabrikasi 



 

g. Melakukan koreksi data 

h. Mencetak DO petani 

17. Pemeliharaan Software dan Hardware 

a. Memperbaiki peralatan komputer yang rusak 

b. Melakukan servis dan perawatan (maintenance hardware/ software, 

update antivirus, tune up, defrag dan lain-lain) dan pembersihan 

peralatan komputer. 

c. Membelikan peralatan komputer 

d. Membantu melakukan entry dan update data 

18. Kepala Seksi Umum dan Personalia  

a. Verifikasi kas bon biaya umum dan personalia. 

b. Verifikasi prestasi karyawan. 

c. Mengelola distribusi surat masuk. 

d. Mengelola pelayanan kesehatan karyawan, administrasi  personalia. 

e. Mengelola pekerjaan umum dan rumah tangga. 

f. Pengendalian biaya umum dan ketenagakerjaan. 

g. Menyusun laporan umum dan personalia. 

19. Keamanan 

a. Mengatur pembagian tugas pengamanan kepada satpam 

b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengamanan semua asset PG Kebon 

Agung Malang 

c. melakukan keliling dan kontrol ke seluruh wilayah emplasemen pabrik 

yang dirasa rawan 



 

d. memimpin rapat untuk mensosialisasikan permasalahan keamanan 

kepada seluruh anggota 

e. melaksanakan pelatihan-pelatihan keamanan, baris-berbaris dan 

upacara kepada satpam 

f. memimpin rapat untuk mengevaluasi permasalahan dan kegiatan 

pengamanan semua asset PG Kebon Agung 

20. Administrasi Personalia 

a. Verifikasi biaya umum dan personalia. 

b. Verifikasi rujukan ke RS, biaya pihak ke-3, perjalanan dinas, rekanan, 

jam lembur, dll. 

c. Mengelola administrasi SDM dan umum. 

d. Memonitor perpindahan formasi karyawan. 

e. Menjaga kondusifitas iklim kerja. 

f. Laporan bulanan dan evaluasi personalia. 

21. Kasi Rumah Tagga 

a. Mengelola pelayanan rumah tangga dan umum. 

b. Pemeliharaan sarana dan infrastruktur unit. 

c. Mengelola penggunaan kendaraan dinas. 

d. Mengelola kegiatan administrasi dan sekretariat unit. 

e. Mewakili perusahaan terkait hubungan dengan pihak ke-3. 

f. Laporan bulanan umum dan rumah tangga. 

g. Menyiapkan data laporan tahunan. 

 

 



 

4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis kelamin Frekuensi Persentase % 

Laki-laki 84 92,308 

Perempuan 7 7,692 

Total 91 100 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. 

Gambar tersebut menunjukkan dari 91 responden bahwa jumlah karyawan laki-laki 

sebanyak 92,308% dan karyawan jumlah karyawan perempuan sebanyak 7,692%. 

Banyaknya karyawan laki-laki ini disebabkan pekerjaan yang terdapat di PG. 

Kebon Agung Malang merupakan pekerjaan yang lebih bekerja di lapangan dan 

pekerjaan yang memiliki resiko dalam bekerja.  

Akan tetapi karyawan perempuan tetap dibutuhkan untuk mengisi jabatan 

yang memiliki ketelitian seperti dalam bidang keuangan. Selain itu, karyawan 

perempuan lebih ditempatkan di posisi administrasi juga pada bagian kesehatan. 

Hal tersebut disesuaikan dengan jenis kelamin perempuan karena posisi tersebut 

membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam bekerja. Berdasarkan tempat 

penelitian, jenis kelamin laki-laki di PG Kebon Agung Malang, ditempatkan pada 

bagian keuangan dan juga kesehatan. 

 

 

 

 



 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 
Usia karyawan Frekuensi  Persentase % 

20-29 7 7,692 

30-39 17 18,681 

40-49 42 46,154 

50-59 25 27,473 

Total  91 100 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah karyawan pada PG. Kebon Agung 

Malang yang berusia 20-29 tahun berjumlah 7,692%, untuk usia 30-39 tahun 

berjumlah 18,681%, untuk usia 40-49 tahun berjumlah 46,154%, sedangkan pada 

umur 50-59 tahun berjumlah 27,473%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak 

karyawan yang berpengalaman untuk menempati pada bagian Tata Usaha 

Keuangan (TUK).  

Pada bagian Tata Usaha Keuangan (TUK) lebih banyak dibutuhkan 

karyawan yang yang memiliki pengalaman, karena pada bagian ini merupakan 

pekerjaan yang berpengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Pada bagian Tata 

Usaha Keuangan (TUK) merupakan kunci dari berjalannya PG Kebon Agung 

Malang. Seperti penentuan karyawan yang akan mengisi jabatan tertentu sebagian 

besar mereka yang sudah lama bekerja di PG Kebon Agung Malang dan mereka 

memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan yang diperlukan. Namun, 

karyawan yang berusia 20 hingga 29 tahun juga dibutuhkan untuk mendukung 

dalam berjalannya perusahaan. 

 

 

 



 

4.2.3 Karakterstik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 
Pendidikan  Frekuensi  Persentase  

S1 15 16,484 

D3 5 5,495 

SMA  60 65,934 

SMP 11 12,088 

Total  91 100 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Tabel 4.3 menunjukkan karyawan PG. Kebon Agung Malang yang memiliki 

pendidikan terakhir SMP sebanyak 12,088%, SMA sebanyak 65,934%, D3 

sebanyak 5,495%, sedangkan sarjana sebanyak 16,484%. Hal ini menunjukkan 

bahwa PG. Kebon Agung Malang tidak terlalu membutuhkan karyawan yang 

memiliki pendidikan tinggi.  

Disesuaikan dengan keadaan tempat penelitian, PG Kebon Agung Malang 

memang tidak banyak yang memiliki pendidikan tinggi, hal ini di karenakan 

karyawan yang menduduki posisi di bagian Tata Usaha Keuangan memang 

karyawan yang sudah lama bekerja dan memiliki banyak pengalaman. Selain itu, 

untuk posisi Tata Usaha Keuangan pendidikan tingkat SMP dan SMA sebagian 

besar mereka bekerja pada posisi satpam, kendaraan, bangunan, gudang gula dan 

gudang barang yang pada posisi tersebut tidak begitu membutuhkan pendidikan 

yang tinggi. 

 

 

 

 

 



 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Bedasaran Masa Kerja 
Masa kerja Frekuensi Persentase 

0-10 21 23,077 

11-20 16 17,582 

21-30 50 54,945 

31-40 3 3,297 

41-50 1 1,099 

Total 91 100 

 Sumber : Data primer diolah, 2016 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki masa kerja 0-10 

tahun berjumlah 23,077%. Masa kerja 10-20 tahun berjumlah 17,582%, masa kerja 

21-30 tahun berjumlah 54,945%, masa kerja 31-40 tahun berjumlah 3,297% dan 

masa kerja 41-50 tahun berumah 1,099%. Hal ini menunjukkan bahwa di PG. 

Kebon Agung Malang terdapat 53 orang yang memiliki pengalaman bekerja lebih 

banyak dibandingkan dengan karyawan lain.  

Diseseuaikan dengan keadaan tempat penelitian untuk mengisi posisi pada 

bagian Tata Usaha Keuangan memang dibutuhkan karyawan yang memiliki 

pengalaman dan sudah mengerti lebih banyak mengenai PG Kebon Agung Malang. 

Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh karyawan yang memiliki masa kerja lebih 

banyak dapat membantu karyawan yang memiliki masa kerja lebih sedikit. 

Kebutuhan karyawan pada bagian Tata usaha Keuangan untuk posisi administrasi 

pabrik harus memiliki pengalaman dan mengerti alur kerja dari PG Kebn Agung 

Malang, hal ini di karenakan untuk posisi administrasi merupakan bagian inti dari 

PG Kebon Agung Malang.  

 

 

 



 

4.3 Dsitribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden 

4.3.1 Variabel Kompensasi (X1) 

Berikut ini distribusi skor jawaban responden untuk variabel kompensasi 

(X1) yang dapat dilihat pada tabel 4.5 

 Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Item Variabel Kompensasi (X1) 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

 

 

Item Jawaban Responden Mean 

 

Mean  

1 2 3 4 5 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X1.1.1 1 1,099 1 1,099 5 5,495 52 57,143 32 3,165 4,242 4,082 

X1.1.2 3 3,297 3 3,297 16 17,582 45 49,451 24 26,374 3,923 

X1.2.3 1 1,099 0 0,000 1 1,099 48 52,747 41 45,055 4,407 4,181 

X1.2.4 3 3,297 3 3,297 10 10,989 54 59,341 21 23,077 3,956 

X1.3.5 0 0,000 1 1,099 18 19,780 52 57,143 20 21,978 4,000 7,862 

X1.3.6 0 0,000 1 1,099 13 14,286 60 65,943 17 18,681 4,022 

X.1.3.7 2 2,198 3 3,297 25 27,473 50 54,945 11 12,088 3,714 

X1.3.8 0 0,000 7 7,692 12 13,187 47 51,648 25 27,473 3,989 

X1.4.9 1 1,099 4 5,495 13 14,286 50 54,945 23 25,275 3,989 3,917 

X1.4.10 1 1,099 5 0,000 19 20,8879 48 52,747 18 19,780 3,846 

X1.5.11 1 1,099 0 0,000 2 2,198 49 53,846 39 42,857 4,374 6,472 

X1.5.12 0 0,000 2 2,198 5 5,495 58 63,736 26 28,571 4,187 

X1.5.13 0 0,000 0 0,000 3 3,297 50 54,945 38 41,758 4,385 

Mean secara keseluruhan 4,07 4,07 



 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa: 

Item X1.1.1 mengenai sistem pembayaran gaji yang diterima berdasarkan 

golongan karyawan. Dari hasil 91 responden 1,099% menjawab sangat tidak setuju, 

1,099% menjawab tidak setuju,  5,495% menjawab kurang setuju, 57,143% 

menjawab setuju dan 3,165% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk 

item X1.1.1 sebesar 4,242 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa 

bahwa PG Kebon Agung Malang memberikan gaji kepada karyawan berdasarkan 

tingkat golongan yang ditentukan. 

Item X1.1.2 mengenai besar gaji yang diterima sesuai harapan karyawan. Dari 

hasil 91 responden 3,297% menjawab sangat tidak setuju, 3,297% menjawab tidak 

setuju,  17,582% menjawab kurang setuju, 49,451% menjawab setuju dan 26,374% 

menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.1.2 sebesar 3,923 hal 

ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa gaji yang diberikan 

oleh PG Kebon Agung sudah sesui dengan harapan karyawan.  

Item X1.2.1 mengenai pemberian tunjangan karyawan. Dari hasil 91 

responden 1,099% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% menjawab tidak setuju,  

1,099% menjawab kurang setuju, 52,747% menjawab setuju dan 45,055% 

menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.2.1 sebesar 4,407 hal 

ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa PG Kebon Agung 

sudah memberikan memberikan tunjangan kepada karyawan.  

Item X1.2.2 mengenai pemberian tunjangan sudah sesuai dengan harapan 

karyawan. Dari hasil 91 responden 3,297% menjawab sangat tidak setuju, 3,297% 

menjawab tidak setuju,  10,989% menjawab kurang setuju, 59,341% menjawab 

setuju dan 23,077% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.2.2 



 

sebesar 3,956 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa 

pemberian tunjangan yang diberikan oleh PG Kebon Agung sudah sesuai dengan 

harapan karyawan. 

Item X1.3.1 mengenai pemberian insentif sudah adil berdasarkan  hasil kerja 

karyawan. Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 1,099% 

menjawab tidak setuju,  19,780% menjawab kurang setuju, 57,143% menjawab 

setuju dan 21,978% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.3.1 

sebesar 4,000 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa 

insentif yang diberikan oleh PG Kebon Agung Malang sudah adil. 

Item X1.3.2 mengenai pemberian insentif berdasarkan kinerja kerja 

karyawan. Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 1,099% 

menjawab tidak setuju,  14,286% menjawab kurang setuju, 65,934% menjawab 

setuju dan 18,681% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.3.2 

sebesar 4,022 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa pemberian 

insentif oleh PG Kebon Agung Malang berdasarkan kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan.  

Item X1.3.3 mengenai jumlah insentif yang diterima berdasarkan beban kerja 

karyawan. Dari hasil 91 responden 2,198% menjawab sangat tidak setuju, 3,297% 

menjawab tidak setuju,  27,437% menjawab kurang setuju, 54,945% menjawab 

setuju dan 12,088% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.3.3 

sebesar 3,714 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden setuju bahwa 

jumlah insentif yang diberikan oleh PG. Kebon Agung Malang disesuaikan dengan 

beban kerja yang di tanggung karyawan. 



 

Item X1.3.4 mengenai jumlah insentif yang diterima dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 

7,692% menjawab tidak setuju, 13,187% menjawab kurang setuju, 51,6483% 

menjawab setuju dan 27,473% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) 

untuk item X1.3.4 sebesar 3,989 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden 

setuju bahwa insentif yang diberikan oleh pihak PG kebon Agung Malang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Item X1.4.1 mengenai perusahaan melaksanakan promosi jabatan bagi 

karyawan. Dari hasil 91 responden 1,099% menjawab sangat tidak setuju, 4,396% 

menjawab tidak setuju,  14,286% menjawab kurang setuju, 54,945% menjawab 

setuju, dan 25,275% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item 

X1.4.1 sebesar 3,989 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa PG 

Kebon Agung Malang sudah melaksanakan promosi jabatan kepada karyawan.  

Item X1.4.2 mengenai kesempatan karyawan mendapatkan promosi jabatan. 

Dari hasil 91 responden 1,099% menjawab sangat tidak setuju, 5,495% menjawab 

tidak setuju,  20,879% menjawab kurang setuju, 52,747% menjawab setuju dan 

19,780% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.4.2 sebesar 

3,846 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa PG Kebon 

Agung Malang memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk mendapatkan 

promosi jabatan. 

Item X1.5.1 mengenai lingkungan kerja tempat bekerja bersih dan nyaman. 

Dari hasil 91 responden 1,099% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% menjawab 

tidak setuju,  2,198% menjawab kurang setuju, 53,846% menjawab setuju dan 

42,857% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.5.1 sebesar 



 

4,374 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa lingkungan 

tempat bekerja suda bersih dan nyaman. 

Item X1.5.2 mengenai dukungan dari rekan keja. Dari hasil 91 responden 

0,000% menjawab sangat tidak setuju, 2,198% menjawab tidak setuju,  5,495% 

menjawab kurang setuju, 63,736% menjawab setuju dan 28,571% menjawab sangat 

setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X1.5.2 sebesar 4,187 hal ini dapat diartikan 

bahwa mayoritas responden merasa setiap karyawan saling mendukung satu sama 

lain. 

Item X1.5.3 mengenai hubungan antara atasan dengan karyawan berjalan 

dengan baik. Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 

0,000% menjawab tidak setuju,  3,297% menjawab kurang setuju, 54,945% 

menjawab setuju, dan 41,758% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) 

untuk item X1.5.3 sebesar 4,385 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden 

merasa bahwa karyawan memiliki hubungan dan atasan memiliki hubungan yang 

baik. 

4.3.2 Variabel Motivasi (X2) 

Berikut ini merupakan distributor jawaban responden pada variabel 

motivasi kerja (X2)yang dapat dilihat pada tabel 4.6 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Item Variabel Motivasi (X2) 
Item Jawaban Responden Mean Mean  

1 2 3 4 5 

F F% F F% F F% F F% F F%  

X2.1.1 4 4,396 4 4,396 28 30,796 41 45,055 14 15,385 3,626 7,505 

X2.1.2 4 4,396 0 0,000 15 16,484 56 61,538 16 17,582 3,879 

X2.2.1 3 3,297 3 3,297 5 5,495 44 48,352 36 39,560 4,176 12,252 

X2.2.2 1 1,099 1 1,099 3 3,297 50 54,945 36 39,560 4,308 

X2.2.3 5 5,495 12 13,187 9 9,890 38 41,758 27 29,670 3,769 

X2.3.1 0 0,000 0 0,000 6 6,593 65 71,429 20 21,978 4,154 8,494 

X.2.3.2 0 0,000 2 2,198 2 2,198 50 54,945 37 40,659 4,341 

X2.4.1 0 0,000 2 2,198 10 10,989 46 50,549 33 36,264 4,209 8,219 

X2.4.2 1 1,099 1 1,099 13 14,286 57 62,637 19 20,879 4,011 

X2.5.1 0 0,000 3 3,297 6 6,593 58 63,736 24 26,374 4,132 8,296 

X2.5.2 3 3,297 0 0,000 9 9,890 46 50,549 33 36,264 4,165 

Mean secara keseluruhan 4,06 4,06 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa: 

Item X2.1.1 mengenai dorongan untuk memenuhi kebutuhan makan dan 

minum. Dari hasil 91 responden 4,396% menjawab sangat tidak setuju, 4,396% 

menjawab tidak setuju,  30,769% menjawab kurang setuju, 45,055% menjawab 

setuju dan 15,385% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item 

X2.1.1 sebesar 3,626 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa 

bahwa dalam bekerja mereka terdorong dengan adanya keinginan memenuhi 

kebutuhan makan dan minum. 



 

Item X2.1.2 mengenai dorongan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan 

papan. Dari hasil 91 responden 4,396% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% 

menjawab tidak setuju,  16,484% menjawab kurang setuju, 61,538% menjawab 

setuju dan 17,582% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item 

X2.1.2 sebesar 3,879 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden bahwa 

dalam bekerja mereka terdorong dengan adanya keinginan memenuhi kebutuhan 

sandang dan papan. 

Item X2.2.1 mengenai perusahan memberikan jaminan atas tidak adanya 

PHK terhadap karyawan. Dari hasil 91 responden 3,297% menjawab sangat tidak 

setuju, 3,297% menjawab tidak setuju,  5,495% menjawab kurang setuju, 48,352% 

menjawab setuju dan 39,560% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) 

untuk item X2.2.1 sebesar 4,176 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden 

merasa bahwa adanya jaminan ketidak adanya PHK yang dilakukan oleh pihak PG 

Kebon Agung Malang bagi karyawan. 

Item X2.2.2 mengenai adanya program asuransi kesehatan dan kecelakaan 

kerja membuat karyawan merasa aman dalam bekerja. Dari hasil 91 responden 

1,099% menjawab sangat tidak setuju, 1,099% menjawab tidak setuju,  3,297% 

menjawab kurang setuju, 54,945% menjawab setuju dan 39,560% menjawab sangat 

setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X2.2.2 sebesar 4,308 hal ini dapat diartikan 

bahwa mayoritas responden merasa bahwa dengan adanya program asuransi 

kesehatan dan kecelakaan kerja membuat karyawan merasa aman dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat bekerja.  

Item X2.2.3 mengenai pengaruh program pensiun dalam semangat kerja 

karyawan. Dari hasil 91 responden 5,495% menjawab sangat tidak setuju, 13,187% 



 

menjawab tidak setuju 9,890% menjawab kurang setuju, 41,758% menjawab setuju 

dan 29,670% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X2.2.3 

sebesar 3,769 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa dengan 

adanya program pensiun yang diberikan oleh pihak PG Kebon Agung Malang 

berpengaruh terhadap semangat karyawan dalam bekerja. 

Item X2.3.1 mengenai karyawan bekerja karena adanya dorongan dari rekan 

kerja. Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% 

menjawab tidak setuju,  6,593% menjawab kurang setuju, 71,429% menjawab 

setuju dan 21,978% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item 

X2.3.1 sebesar 4,154 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa 

bahwa rekan kerja memberikan dorongan dalam menjalankan setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan.  

Item X2.3.2 mengenai dengan adanya interaksi yang baik antar karyawan 

dapat membuat kinerja karyawan lebih baik. Dari hasil 91 responden 0,000% 

menjawab sangat tidak setuju, 2,198% menjawab tidak setuju, 2,198% menjawab 

kurang setuju, 54,945% menjawab setuju dan 40,659% menjawab sangat setuju. 

Nilai rata-rata (mean) untuk item X2.3.2 sebesar 4,341 hal ini dapat diartikan bahwa 

mayoritas responden merasa dapat berinteraksi dan menjalin komunikasi yang baik 

dengan sesama karyawan lain. 

Item X2.4.1 mengenai adanya penghargaan dari perusahaan terhadap 

prestasi yang dicapai oleh karyawan. Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab 

sangat tidak setuju, 2,198% menjawab tidak setuju,  10,989% menjawab kurang 

setuju, 50,549% menjawab setuju dan 36,264% menjawab sangat setuju. Nilai rata-

rata (mean) untuk item X2.4.1 sebesar 4,209 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas 



 

responden merasa bahwa setiap karyawan yang memiliki prestasi yang baik akan 

mendapatkan kesempatan menerima penghargaan dari perusahaan. 

Item X2.4.2 mengenai penghormatan dari atasan terhadap hasil kerja yang 

dicapai oleh karyawan. Dari hasil 91 responden 1,099% menjawab sangat tidak 

setuju, 1,099% menjawab tidak setuju,  14,286% menjawab kurang setuju, 52,637% 

menjawab setuju dan 20,879% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) 

untuk item X2.4.2 sebesar 4,011 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden 

merasa bahwa hasil kerja yang dicapai oleh karyawan mendapatkan penghormatan 

dari atasan. 

Item X2.5.1 mengenai bila mengikuti pelatihan dapat meningkatkan prestasi 

kerja. Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 3,297% 

menjawab tidak setuju,  6,593% menjawab kurang setuju, 63,736% menjawab 

setuju dan 26,374% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item 

X2.5.1 sebesar 4,132 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa 

bahwa setiap pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja, dengan memperbaiki kesalahn dan memperoleh pengetahuan seusai dari 

pelaksanaan pelatihan kerja. 

Item X2.5.2 mengenai peluang kepada karyawan yang memiliki jenjang 

pendidikan lebih untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Dari hasil 91 responden 

3,297% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% menjawab tidak setuju,  9,890% 

menjawab kurang setuju, 50,549% menjawab setuju dan 36,264% menjawab sangat 

setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item X2.5.2 sebesar 4,165 hal ini dapat diartikan 

bahwa mayoritas responden merasa bahwa perusahaan memberikan peluang 



 

kepada seluruh karyawan yang memiliki jenjang pendidikan lebih untuk 

mendapatkan karir yang lebih baik. 

4.3.3 Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Berikut ini merupakan distributor skor jawaban dari responden pada 

variabel kinerja karyawan (Y) yang dapat dilihat pada tabel 4.7 

Tabel 4.7 

Distributor Jawaban Item Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
Item Jawaban Responden Mean Mean  

1 2 3 4 5 

F F% F F% F F% F F% F F%   

Y1.1 0 0,000 4 4,396 4 4,396 67 73,626 16 17,582 4,044 8,109 

Y1.2 0 0,000 0 0,000 10 10,989 65 71,429 16 17,582 4,066 

Y2.1 3 3,297 0 0,000 6 6,593 64 70,330 18 19,780 4,033 8,307 

Y2.2 0 0,000 0 0,000 3 3,297 6 65,934 28 30,769 4,275 

Y3.1 0 0,000 0 0,000 9 9,890 62 68,132 20 21,978 4,121 8,120 

Y3.2 0 0,000 2 2,198 7 7,692 71 78,022 11 12,088 4,000 

Mean secara keseluruhan 4,08 4,08 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa: 

Item Y1.1 mengenai peningkatan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 

Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 4,396% menjawab 

tidak setuju,  4,396% menjawab kurang setuju, 73,626% menjawab setuju dan 

17,582% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item Y1.1 sebesar 

4,044 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa terdapat 

peningkatan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh karyawan.  

Item Y1.2 mengenai karyawan mampu memenuhi target yang ditentukan. Dari hasil 

91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% menjawab tidak 

setuju,  10,989% menjawab kurang setuju, 71,429% menjawab setuju dan 17,582% 

menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item Y1.2 sebesar 4,066 hal ini 



 

dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa mampu emmenuhi target yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

Item Y2.1 mengenai hasil kerja yang dicapai karyawan sesuai dengan standar 

yang ditentukan. Dari hasil 91 responden 3,297% menjawab sangat tidak setuju, 

0,000% menjawab tidak setuju,  6,593% menjawab kurang setuju, 70,330% 

menjawab setuju dan 19,780% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) 

untuk item Y2.1 sebesar 4,033 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden 

merasa penyelesaian tugas yang dikerjakan sudah berdasarkan standar dari 

perusahaan. 

Item Y2.2 mengenai karyawan dapat mengerjakan pekerjaan dengan teliti. 

Dari hasil 91 responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% menjawab 

tidak setuju,  3,297% menjawab kurang setuju, 65,934% menjawab setuju dan 

30,769% menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item Y2.2 sebesar 

4,275 hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa sudah 

mengerjakan pekerjaan dengan teliti. 

Item Y3.1 mengenai dalam mengerjakan tugas pekerjaan, karyawan mampu 

menyelesaikan dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Dari hasil 91 

responden 0,000% menjawab sangat tidak setuju, 0,000% menjawab tidak setuju,  

9,890% menjawab kurang setuju, 68,132% menjawab setuju dan 21,978% 

menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) untuk item Y3.1 sebesar 4,121 hal ini 

dapat diartikan bahwa mayoritas responden merasa mampu menyelesaikan tugas 

sesuai dengan standar waktu yang ditentukan oleh perusahaan. 

Item Y3.2 mengenai peningkatan kecepatan waktu karyawan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh karyawan. Dari hasil 91 responden 0,000% 



 

menjawab sangat tidak setuju, 2,198% menjawab tidak setuju, 7,692% menjawab 

kurang setuju, 78,022% menjawab setuju dan 12,088% menjawab sangat setuju. 

Nilai rata-rata (mean) untuk item Y3.2 sebesar 4,000 hal ini dapat diartikan bahwa 

mayoritas responden merasa bila dalam bekerja karyawan mampu meningkatkan 

kecepatan waktu yang diberikan oleh perusahaan. 

4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Dari hasil korelasi tersebut dibandingan dengan 

nilai taraf signifikan sebesar 0,05 atau 5%, jika koefisien lebih besar dari nilai taraf 

signifikan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas untuk masing-masing item 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen 
Variabel  Item  Korelasi (r) Sig.r Keterangan  

Kompensasi (X1) 

X1.1 0,608 0,000 Valid  

X1.2 0,724 0,000 Valid  

X1.3 0,570 0,000 Valid 

X1.4 0,716 0,000 Valid 

X1.5 0,437 0,000 Valid 

X1.6 0,708 0,000 Valid 

X1.7 0,625 0,000 Valid 

X1.8 0,411 0,000 Valid 

X1.9 0,709 0,000 Valid 

X1.10 0,608 0,000 Valid 

X1.11 0,433 0,000 Valid 

X1.12 0,628 0,000 Valid 

X1.13 0,426 0,000 Valid 

Motivasi (X2) X2.1 0,600 0,000 Valid 

X2.2 0,473 0,000 Valid 

X2.3 0,643 0,000 Valid 

X2.4 0,571 0,000 Valid 

X2.5 0,559 0,000 Valid 

X2.6 0,537 0,000 Valid 

X2.7 0,536 0,000 Valid 

X2.8 0,383 0,000 Valid 

X2.9 0,602 0,000 Valid 

X2.10 0,684 0,000 Valid 

X2.11 0,703 0,000 Valid 

Kinerja (Y) Y.1 0,821 0,000 Valid 

Y.2 0,755 0,000 Valid  

Y.3 0,805 0,000 Valid 

Y.4 0,719 0,000 Valid 

Y.5 0,545 0,000 Valid 

Y.6 0,767 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari tingkat signifikan yang 

telah ditentukan < 0,05, yang berarti dari keseluruhan jawaban dari item pertanyaan 

yang diberikan kepada karyawan PG. Kebon Agung Malang dinyatakan valid. 

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu instrumen yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. instrumen yang sudah dapat 

dipercaya merupakan instrumen yang reliabel, data tersebut apabila diukur 

beberapa kali akan menunjukkan hasil yang sama. Dalam uji reliabilitas dalam 

penelitian ini akan menggunakan Alpa Cronbach dimana sebuah data dikatakan 



 

reliabel apabila nilai koefisien tepat atau alpha lebih dari atau sama dengan 0,6. 

Hasil pengujian reliabilitas dari semua variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Relibilitas Instrumen 
Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Kompensasi (X1) 0,747 Reliabel 

Motivasi Kerja (X2) 0,739 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0,785 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari semua variabel pada Tabel 4.9 dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dikatakan reliabel, dimana dari semua 

variabel memiliki nilai dari Alpha Cronbach > 0,6. Hasil ini berarti menghasilkan 

data yang dapat dipercaya, dengan dilakukan pengujian beberapa kali akan 

menghasilkan hasil yang sama. 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi linier berganda dilakukan 3 pengujian yang harus 

dilakukan, yakni: uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

Hasil dari ketiga uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Uji Asumsi Klasik  

a) Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk  menguji kedua variabel 

independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation 

Factor). Semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar VIF maka semakin 

mendekati masalah multikolinearitas. Nilai yang menunjukkan tidak adanya 



 

multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 

10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

X1 ,501 1,994 

X2 ,501 1,994 

Sumber : Data primer di olah, 2016 

Tabel 4.10 menunjukkan model regresi dikatakan dikatakan tidak 

mengandung multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 

10. Pada tabel 4.8 diperoleh nilai Tolerance = 0,501 > 0,1 dan nilai VIF = 

1,994 < 10 sehingga model yang terbentuk tidak mengandung 

multikolinearitas. 

b) Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Hasilnya harus memiliki varian atau ragam yang sama agar tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data primer diolah, 2016 



 

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas. Selain itu titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model 

regresi yang terbentuk tidak mengandung heteroskedastisitas. 

c) Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati 

normal atau tidak. Pendeteksian menggunakan histogram dan diagram p-p 

plot untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal 

atau tidak. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat diketahui dengan 

melihat pola disekitar garis diagonal pada gambar berikut: 

Gambar 4.3 

Histogram Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

 



 

Gambar 4.4 

Diagram P-P Plot Uji Normalitas 

 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Dari gambar diagram P-P Plot dapat diketahui bahwa, data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis arah diagonal. Maka 

residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi dengan normal.  

2. Hasil Analisis Statistik Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ini merupakan model statistik yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linier berganda yang 

menggunakan program SPSS IBM 21 tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,119 1,918   

X1 ,120 ,048 ,261 

X2 ,269 ,054 ,514 

a. Dependent Variabel: Y 

Sumber : Data primer diolah, 2016 



 

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui persamaan regresi yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh dari dua variabel. Adapun persamaan regresi dapat 

dilihat pada nilai standardized coefficients. Dari tabel 4.11 didapatkan model 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,261X1 + 0,514X2 

Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Y 

Variabel terikat yang nilainya akan diprediksikan oleh variabel 

bebas. Pada penelitian ini menjadi variabel terikat adalah kinerja karyawan 

yang nilainya akan di prediksi oleh variabel X1 (kompensasi) dan X2 ( 

motivasi). 

2. b 1 = 0,261 

Koefisien regresi pada variabel kompensasi sebesar 0,261 memiliki 

tanda positif yang menunjukkan hubungan positif terhadap variabel Y. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap variabel kompensasi (X1) ditingkatkan, maka 

kinerja karyawan (Y) akan meningkat pula. 

3. b 2 = 0,514 

Koefisien regresi pada variabel motivasi sebesar 0,514 memiliki 

tanda positif yang menunjukkan hubungan positif terhadap variabel Y. Hal 

ini menunjukkan setiap variabel motivasi (X2) ditingkatkan, maka kinerja 

karyawan (Y) akan meningkat pula. 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa besar persentase pengaruh 

variabel independen secara langsung terhadap variabel dependen. Tingkat 



 

ketepatan suatu garis dapat diketahui dari koefisien determinasi (Adj. R Square). 

Nilai koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 
.723a ,522 ,512 

a. Predictor: (constant), X2,X1 

b. Dependent Variabel: Y 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.12 model regresi tersebut memiliki nilai koefisien 

determinasi (Adj. R Square) sebesar 0,512 atau 51,2%. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variasi nilai variabel (Y) Kinerja Karyawan yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 51,2%. Artinya variabel Kinerja 

Karyawan (Y) mampu dijelaskan sebesar 51,2% oleh variabel Kompensasi (X1) dan 

variabel Motivasi Kerja (X2). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 48,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar persamaan model yang tidak diteliti. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan perkiraan hubungan antara dua variabel 

yang di uji. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kompensasi 

dan motivasi berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Berikut ini 

merupakan hasil uji hipotesis: 

 

 

 

 



 

4.6.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Secara Simultan 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 321,125 2 160,563 48,143 .000b 

Residual 293,490 88 3,335     

Total 614,615 90       

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

a = 0,05 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

H0 : Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

H1  : Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) berpengaruh secara simultan 

terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai signifikan 0,000. Dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kompesasi X1 dan motivasi 

X2 berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini berarti bila 

terjadi peningkatan terhadap kompensasi dan motivasi secara simultan maka akan 

berdampak  pada peningkatan kinerja karyawan.  

4.6.2 Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi parsial 

tersebut signifikan atau tidak. Hubungan antara variabel kompensasi dan motivasi 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja dilakukan oleh karyawan. 

Hal ini dapat diketahui dengan mengetahui nilai signifikansi sebesar 0,05, apabila 

hasil dari signifikansi ≤ 0,05 maka H0 akan di tolak dan sebaliknya apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka H0 ditolak. 

 



 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Secara Parsial 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 6,119 1,918   3,190 ,002 

X1 ,120 ,048 ,261 2,510 ,014 

X2 ,269 ,054 ,514 4,945 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 Sumber : Data primer diolah, 2016 

Pengujian variabel kompensasi secara parsial terhadap kinerja karyawan 

dengan hipotesis: 

H0 : Kompensasi (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

H1  : Kompensasi (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Pengujian variabel motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan 

dengan hipotesis: 

H0 : Motivasi (X2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

H1  : Motivasi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

a. Kompensasi (X1) 

Pengujian terhadap variabel kompensasi (X1) dapat diketahui bahwa 

tingkat signifikan  0,014 < 0,05. Hal ini menunjukkan H1 diterima dan 

berpengaruh secara signifikan yang berarti variabel kompensasi (X1) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).  

b. Motivasi (X2) 

Pengujian terhadap variabel motivasi (X2) dapat diketahui bahwa 

tingkat signifikan  0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan H1 diterima dan 



 

berpengaruh secara signifikan yang berarti variabel motivasi (X2) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).  

4.6.3 Uji Pengaruh Dominan  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Dominan 

Model 

Standardized Coefficients 

Beta 

1 (Constant)   

X1 ,261 

X2 ,514 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Ha 3 = motivasi  (X2) memiliki berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan pengujian secara simultan dan parsial, dapat diketahui bahwa 

kedua variabel bebas tersebut berpengaruh secara parsial dan simultan. Maka 

dengan melihat nilai standardized coefficients (Beta) terbesar dari kedua variabel 

bebas. Dari tabel 4.17 dapat diketahui variabel independen yang memiliki nilai 

lebih besar adalah variabel motivasi (X2) dengan nilai koefisien regresi 0,514. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi (X2) merupakan variabel dominan yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

PG. Kebon Agung Malang merupakah pabrik yang bergerak dibidang 

industri gula yang sudah berdiri sejak tahun 1905. Pabrik ini termasuk perusahaan 

perseroan terbatas yang sebagian saham kepemilikannya dimiliki oleh Bank 

Indonesia. Pabrik ini terletak di Desa Kebon Agung Kecamatan Pakesaji Kabupaten 

Malang. Dengan lama berdirinya pabrik ini, PG. Kebon Agung Malang terus 

meningkatkan produksinya. Dengan itu perusahaan sangat memperhatikan faktor 

yang mempengaruhi kinerja dari karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan.  



 

Dari hasil penelitian yang telah di analisis sudah memenuhi uji analisis regresi 

berganda. Data yang diambil melalui kuesioner yang diberikan kepada responden 

yaitu karyawan PG. Kebon Agung Malang telah diuji validitas dan reliabilitas 

sehingga dapat dilakukan pengujian asumsi klasik. Setelah pengujian asumsi klasik 

dilakukan akan dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda yaitu untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yang 

kemudian dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang dilakukan 

yaitu uji t, uji F dan uji dominan dari kedua variabel yang lebih berpengaruh 

terhadap variabel (Y) kinerja karyawan. Dengan demikian, beberapa cara yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja sebagai variabel yang 

dipengaruhi maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: 

4.7.1 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Setiap 

adanya kompensasi berupa; gaji, tunjangan, insentif, promosi dan lingkungan kerja 

maka dapat menyebabkan pada semakin meningkatnya kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif  kompensasi yang diberikan oleh PG 

Kebon Agung Malang dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata 

jawaban yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner yang memiliki jawaban 

rata-rata setuju terhadap pernyataan yang terdapat di kuesioner. Dari jawaban 

responden lebih banyak memberikan jawaban setuju atas harapan gaji yang 

diberikan dengan kesesuaian tunjangan yang diberikan oleh perusahaan serta 

insentif yang didasarkan atas kinerja. Namun, kompensasi bukan satu satunya aspek 



 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, karena masih terdapat beberapa aspek 

lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.  

Karyawan PG. Kebon Agung Malang merasa bahwa kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan dirasa perlu diberikan dalam bentuk imbalan atas apa 

yang dilakukan oleh karyawan. Pemberian kompensasi terdiri atas kompensasi non 

finansial dan kompensasi finansial, dari kompensasi finansial karyawan 

membutuhkan untuk dijadikan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-

hari. Sedangkan kompensasi non finansial dijadikan sebagai kepuasan karyawan di 

tempat kerja, bentuk kenyamanan dalam bekerja. Hal ini didukung oleh lingkungan 

kerja dan promosi yang diberikan oleh perusahaan. 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahdi (2015) bahwa 

kompensasi sangat penting bagi karyawan maupun pemilik perusahaa, hal tersebut 

dikarenakan dengan adanya pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

bagi seorang karyawan merupakan sumber penghasilan dalam rangka mencukupi 

kebutuhan karyawan sehingga kepuasan kerja dapat terbentuk sehingga upaya 

untuk memaksimalkan kinerja karyawan dapat terbentuk dengan sendirinya. 

4.7.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian dengan 

meningkatkan motivasi karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis motivasi yang diberikan PG Kebon Agung sudah baik, 

dilihat dari jawaban rsponden yang rata-rata jawabannya menunjukkan setuju 

pernyataan yang diberikan oleh peneliti.  



 

Karyawan PG Kebon Agung Malang memiliki motivasi yang tinggi dalam 

bekerja. Dilihat dari hasil penelitian, dimana karyawan memiliki beberapa tingkatan 

dalam bekerja. Motivasi yang digunakan merupakan motivasi dalam kebutuhan 

bertingkat. Setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kebutuhan 

disesuaikan dengan tingkatan setiap karyawan. Dengan menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh maslow dalam  Ivancevich, Robert dan Michael (2006) dimana 

kebutuhn tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan di tingkat yang paling rendah 

adalah kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan di tingkat yang paling tinggi adalah 

kebutuhan aktualisasi diri. Dengan adanya motivasi tersebut karyawan memiliki 

semangat kerja yang didorong oleh kebutuhan setiap masing-masing individu. 

Dengan demikian, karyawan dapat meningkatkan kinerjanya seiring dengan 

motivasi yang berada di diri seseorang.  

Berdasarkan dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa kebutuhan 

aktualisasi diri dimana perusahaan memberikan peluang kepada karyawan yang 

memiliki pendidikan lebih untuk mendapatkan jenjang karir, serta upaya dalam 

peningkatan perusahaan dalam prestasi menjadikan semangat karyawan dalam 

meningkatkan kinerja. 

4.7.3 Pengaruh Dominan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil dari penelitian ini adalah variabel Motivasi memberikan pengaruh 

dominan terhadap Kinerja Karyawan, dengan melihat dari nilai  koefisien beta 

terbesar yaitu 0,514, bila dibandingkan dengan nilai koefisien beta sebesar 0,261.  

Artinya, pemberian motivasi kepada karyawan oleh PG Kebon Agung 

Malang menjadi variabel yang dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

Hal ini disebabkan oleh faktor dalam pemenuhan kebutuhan setiap karyawan, 



 

dengan kebutuhan karyawan yang berbeda dan bertingkat dalam menjadi motivasi 

untuk karyawan sebagai penggerak untuk karyawan dalam bekerja. Kebutuhan 

karyawan yang bertingkat seperti kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan makan, 

minum, tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan keamanan dan keselamatan yang 

meliputi kebutuhan bebas dari ancaman. Kebutuhan kebersamaan, sosial yaitu 

kebutuhan akan pertemanan, interaksi dan cinta. Kebutuhan harga diri yaituu rasa 

hormat yang diberikan orang lain. Dan yang terakhir berupa kebutuhan aktualisasi 

diri yaitu kebutuhan akan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Dari beberapa 

kebutuhan tersebut maka secara signifikan beberapa kebutuhan tersebut akan 

mempengaruhi kinerja karyawan pada PG Kebon Agung Malang. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2013) bahwa 

motivasi memiliki kontribusi paling besar terhadap kinerja karyawan. Motivasi 

kerja yang tinggi dapat membuat karyawan lebih giat bekerja dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya, akan tetapi sebaliknya apabila karyawan kurang termotivasi dalam 

bekerja maka karyawan cenderung bermalas-malasan dalam bekerja.  

4.8 Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Tallo (2015) dimana kompensasi yang diberikan yaitu berupa gaji, 

bonus, tunjangan, dan fasilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

Karyawan PG Kebon Agung Malang sangat memperhatikan kompensasi 

dan motivasi yang diberikan oleh perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Meskipun kompensasi yang diberikan oleh perusahaan cukup baik yaitu dengan 



 

diberikannya gaji pokok, tunjangan dan beberapa bonus pada pekerjaan tertentu 

seperti lembur kerja dan dinas di luar kantor. Hal ini masih membuat karyawan 

merasa belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu perusahaan perlu 

memperhatikan kompensasi untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan. 

Selain itu, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adanya motivasi yang diberikan 

perusahaan terhadap karyawan dapat membuat karyawan merasa termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. Hal ini seperti yang dihasilkan penelitian oleh Kusuma 

(2015) dimana motivasi yang terdiri dari motivasi berdasarkan kebutuhan yaitu 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, kebutuhan merealisasikan diri secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan.  

Pemberian motivasi oleh perusahaan, melalui cara ini dapat membuat 

karyawan meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan motivasi melalui 

motivasi kebutuhan bertingkat untuk memberikan kebutuhan setiap karyawan yang 

didasarkan atas kebutuhan setiap karyawan yang berbeda-beda. Adanya motivasi 

tersebut membuat karyawan merasa termotivasi dan mereka dapat meningkatkan 

kinerjanya dengan melihat output dari hasil pekerjaan karyawan.  

Dalam penelitian ini variabel motivasi berpengaruh secara dominan dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan pada karyawan PG Kebon Agung Malang. Oleh 

karena itu, perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan variabel motivasi, 

yaitu motivasi yang terdapat di dalam indikator berupa motivasi kebutuhan 

bertingkat yang terdiri atas kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan 

sosial dan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai 



 

kebutuhan pada tingkat paling atas. Pemberian motivasi nantinya dapat 

mempengaruhi hasil yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga karyawan dapat 

memiliki kinerja serta PG Kebon Agung Malang dapat mencapai setiap tujuan dan 

target yang ingin dicapai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh antara kompensasi 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada bagian Tata Usaha Keuangan 

(TUK) PG Kebon Agung Malang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 

maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi terhadap 

kinerja karyawan pada PG Kebon Agung Malang. Hal ini ditunjukkan dari 

dari hasil uji regresi linier yang telah membuktikan hipotesis pertama. 

Selain itu terdapat salah satu indikator kompensasi yang memiliki nilai rata-

rata tertinggi dan mendekati sangat setuju, yaitu besar kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan sesuai dengan harapan karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan oleh PG Kebon Agung 

cukup baik untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan kata lain, 

semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, maka dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Motivasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PG Kebon Agung Malang. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji 

regresi linier yang telah membuktikan hipotesis kedua. Selain itu terdapat 

indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu: dari indikator peluang tehadap 

karyawan yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi untuk 

mendapatkan karir atau jabatan yang lebih baik, juga dengan peningkatkan 



 

prestasi kerja melalui pelatihan. Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi 

yang diberikan, maka dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut seluruh 

permaslahan yang diuji, selanjutnya dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak PG Kebon Agung Malang 

 PG Kebon Agung perlu memperhatikan indikator dalam penelitian 

yang memiliki nilai rata-rata baik dan juga memiliki nilai rata-rata 

rendah, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan. Nilai indikator dengan rata-rata baik untuk 

tetap dipertahankan oleh PG Kebon Agung dan meningkatkan 

indikator yang memiliki nilai rendah. 

 Berdasarkan penelitian dapat diketahui, PG Kebon Agung perlu 

melakukan evaluasi dalam pemberian insentif dan hubungan yang 

terjalin antara karyawan dan atasan, karena bersadarkan hasil 

penyebaran kuesioner terlihat bahwa jumah insentif yang diterima 

dan hubungan antara atasan dengan bawahan memiliki nilai lebih 

kecil terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan item yang lain. 

Dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah ada dan 

dikembangan dengan baik, hal tersebut dimaksudkan dapat membuat 

kinerja karyawan menjadi lebih baik. 

 Berdasarkan penelitian dapat diketahui, PG Kebon Agung Malang 

juga perlu memperhatikan dalam pemberian motivasi terhadap 



 

karyawan. Dalam hal kebutuhan harga diri mengenai pengakuan dari 

perusahaan terhadap prestasi yang dicapai memiliki nilai lebih kecil, 

hal ini perlu di perhatikan oleh pihak PG Kebon Agung agar motivasi 

karyawan lebih meningkat dan dapat menghasilkan peningkatan 

kinerja bagi karyawan. 

 PG Kebon Agung perlu mengadakan program-program pelatihan 

yang berhubungan dengan peningkatan motivasi dan kinerja juga 

lebih spesifik agar dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan.  

3. Bagi peneliti yang akan datang 

 Menambahkan variabel selain variabel kompensasi dan motivasi, untuk 

mengetahui pengaruh kinerja dari variabel di luar variabel kompensasi 

dan motivasi. 

 Memperluas obyek penelitian, misalnya dengan melihat dari sisi 

perusahaan lain dengan persebayaran jumlah responden lebih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran I: Kuesioner  

Kuesioner Penelitian 

Kepada  

Yth. Bapak/ibu/saudara/i 

Karyawan PG. Kebon Agung Malang  

 

Dengan hormat,  

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan TUK PG. Kebon Agung Malang”, maka saya 

memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian 

ini. 

Hasil penelitian ini selain untuk penelitian skripsi sebagai tugas akhir dalam 

meraih gelar sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang, juga bisa digunakan sebagai masukan bagi PG. 

Kebon Agung Malang. Oleh karena itu, jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan 

akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

Kuesioner dan hasil penelitian ini tidak akan dipublikasikan dan dijamin 

kerahasiaannya, karena data ini murni hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.  

Atas bantuan serta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab 

kuesioner, saya ucapkan terima kasih. 

Malang, November 2015 

Peneliti  

 

Safitri Mustika Agustin 



 

Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja  

Karyawan TUK PG. Kebon Agung Malang 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Identitas Pribadi Responden 

1. Nomer    : ........................(di isi oleh peneliti) 

2. Jenis kelamin *)  : □ Pria  □ Wanita 

3. Usia Bapak/Ibu/Saudara/i :  ....................... Tahun 

4. Pendidikan Terakhir *) : □ SD □ SMP □ SMA □ S1 □ S2 □ S3 

5. Jabatan   : ........................ 

6. Lama Bekerja *)  : ........................ Tahun/ Bulan 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang telah di sediakan sesuai 

dengan pertanyaan Bapak/Ibu/Saudara. 

2. jawablah pertanyaan yang terdapat tanda (..............) pada kolom dengan 

jawaban yang sebenar-benarnya. 

3. Skor untuk setiap jawaban : 

1 = (STS) Sangat tidak setuju 

2 = (TS) Tidak setuju 

3 = (KS) Kurang Setuju 

4 = (S)  Setuju 

5 = (SS) Sangat setuju 

 

 

 



 

Berikan tanda Centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 

pertanyaan Bapak/Ibu/Saudara. 

Kompensasi (X1) 

 

 
 

Kompensasi  (X) 

Jawaban 

STS TS KS S SS 

1. Sistem pembayaran gaji yang saya 

terima berdasarkan golongan 

karyawan 

     

2. Besar gaji yang diberikan perusahaan 

sama dengan harapan saya 

     

3. Saya mendapatkan tunjangan dari 

perusahaan 

     

4.  Tunjangan yang saya terima sudah 

sesuai dengan harapan 

     

5. Saya merasa insentif yang diberikan 

perusahaan sudah adil 

     

6. Pemberian insentif berdasarkan 

kinerja saya 

     

7. Saya mendapatkan insentif 

berdasarkan beban kerja 

     

8. Jumlah insentif yang saya terima 

mampu mempengaruhi kinerja saya 

     

9. Perusahaan tempat saya bekerja 

melaksanakan promosi jabatan bagi 

karyawan 

     

10. Saya mendapatkan kesempatan untuk 

memperoleh promosi jabatan 

     

11. Lingkungan tempat saya bekerja 

bersih dan nyaman 

     

12. Saya mendapatkan dukungan kerja 

dari rekan kerja saya 

     

13. Hubungan saya dengan atasan 

berjalan baik 

     



 

Berikan tanda Centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 

pertanyaan Bapak/Ibu/Saudara. 

Motivasi (X2) 

 

No. 

 

Motivasi  (X2) 

Jawaban 

STS TS KS S SS 

1. Saya bekerja karena adanya 

dorongan untuk memenuhi 

kebutuhan makan dan minum 

     

2. Saya bekerja karena adanya 

dorongan untuk memenuhi 

kebutuhan sandang dan papan 

     

3. Perusahaan tempat saya bekerja 

menjamin tidak adanya PHK 

karyawan   

     

4. Adanya program asuransi kesehatan 

dan kecelakaan kerja membuat saya 

merasa aman 

     

5. Adanya program pensiun 

berpengaruh terhadap semangat kerja 

saya 

     

6. Saya bekerja karena adanya 

dorongan dari rekan kerja 

     

7. Saya dapat berinteraksi dengan baik 

pada rekan kerja 

     

8. Saya mendapatkan penghargaan atas 

prestasi yang saya capai 

     

9. Hasil kerja yang saya capai mendapat 

penghormatan dari atasan  

     

10. Saya merasa dengan mengikuti 

pelatihan dapat meningkatkan 

prestasi kerja 

     

11. Perusahaan memberikan peluang 

kepada saya dan rekan kerja yang 

memiliki jenjang pendidikan lebih 

untuk mendapatkan karir yang lebih 

baik 

     



 

 

Berikan tanda Centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 

pertanyaan Bapak/Ibu/Saudara. 

Kinerja karawan (Y): 

 

No. 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

Jawaban 

STS TS KS S SS 

1. Saya merasa bahwa ada peningkatan 

pekerjaan yang mampu saya selesaikan 

     

2. Saya mampu memenuhi target yang 

ditetapkan perusahaan 

     

3.  Hasil kerja saya berdasarkan standar 

yang ditetapkan oleh perusahaan 

     

4. Saya mengerjakan pekerjaan dengan 

teliti 

     

5. Saya mampu menyelesaikan tugas 

dengan standar waktu yang ditetapkan 

oleh perusahaan 

     

6. Saya mampu meningkatkan kecepatan 

waktu dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh perusahaan  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II: Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

jenis kelamin jumlah  total Persentase 

laki-laki 84 91 92,308 

Perempuan 7 91 7,692 

 91  100,000 

Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah total Persentase 

20-29 7 91 7,692 

30-39 17 91 18,681 

40-49 42 91 46,154 

50-59 25 91 27,473 

Berdasarkan Pendidikan 

pendidikan Jumlah total Persentase 

s1 15 91 16,484 

d3 5 91 5,495 

sma 60 91 65,934 

smp 11 91 12,088 

Berdasarkan Masa Kerja 

masa kerja Jumlah total Persentase 

0-10 21 91 23,077 

10-20 16 91 17,582 

21-30 50 91 54,945 

31-40 3 91 3,297 

41-50 1 91 1,099 

 

 

 



 

Lampiran III: Rekapitulasi Jawaban Responden  

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kompensasi (X1) 

Responden X 

1.1.1 

X 

1.1.2 

X 

1.2.1 

X 

1.2.2 

X 

1.3.1 

X 

1.3.2 

X 

1.3.3 

X 

1.3.4 

X 

1.4.1 

X 

1.4.2 

X 

1.5.1 

X 

1.5.2 

X 

1.5.3 

X1 

1 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 47 

2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 53 

3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 56 

4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 58 

5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 47 

6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 53 

7 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 52 

8 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 48 

9 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 58 

10 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 56 

11 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 50 

12 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 49 

13 5 4 4 2 3 3 3 2 3 3 5 3 5 45 

14 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 47 

15 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 51 

16 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 58 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 64 

18 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 62 

19 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 60 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

21 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 49 

22 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 45 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

24 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 5 5 5 51 

25 2 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 50 

26 4 1 5 4 3 4 5 5 4 2 5 5 3 50 

27 4 3 4 5 3 5 5 5 4 2 5 5 3 53 



 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 55 

29 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 52 

30 4 4 5 1 3 4 2 4 4 4 5 4 5 49 

31 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 44 

32 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 3 4 4 55 

33 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 61 

34 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 46 

35 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 5 50 

36 1 4 1 1 4 4 4 5 1 2 4 4 5 40 

37 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 57 

38 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 55 

39 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 55 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

41 5 4 4 4 2 4 2 2 4 4 5 5 5 50 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

43 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 58 

44 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 51 

45 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 59 

46 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 56 

47 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 56 

48 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 56 

49 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 56 

50 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 56 

51 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 45 

52 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 54 

53 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 58 

54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

55 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 60 

56 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 53 

57 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 55 

58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 



 

59 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 51 

60 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 46 

61 5 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 4 5 46 

62 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 

63 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 59 

64 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 48 

65 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 52 

66 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 56 

67 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 56 

68 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 58 

69 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 53 

70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

71 3 2 4 1 5 2 3 4 2 5 1 3 4 39 

72 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 60 

73 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 3 4 5 54 

74 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 55 

75 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 62 

76 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 51 

77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

79 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 55 

80 3 1 4 2 5 3 1 2 4 3 5 2 4 39 

81 3 1 4 2 5 3 1 2 4 3 5 2 4 39 

82 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 53 

83 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 56 

84 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 58 

85 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 58 

86 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 48 

87 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 55 

88 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 3 46 

89 5 2 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 51 



 

 

 

 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Motivasi (X2) 

Responden  X 

2.1.1 

X 

2.1.2 

X 

2.2.1 

X 

2.2.2 

X 

2.2.3 

X 

2.3.1 

X 

2.3.2 

X 

2.4.1 

X 

2.4.2 

X 

2.5.1 

X 

2.5.2 

X2 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 

2 4 4 3 2 2 3 5 3 3 4 3 36 

3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45 

4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 51 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 

8 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 42 

9 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 49 

10 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 52 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

12 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 44 

13 4 4 5 5 5 4 5 2 3 4 5 46 

14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 

15 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 43 

16 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 50 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

18 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 48 

90 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 58 

91 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 56 



 

19 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 49 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 42 

22 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 41 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

24 3 4 2 3 5 4 5 3 3 5 3 40 

25 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 49 

26 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 47 

27 4 4 4 5 5 4 5 2 2 4 3 42 

28 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 42 

29 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 40 

30 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 49 

31 4 4 4 5 2 4 4 5 4 3 4 43 

32 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 51 

33 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 51 

34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 42 

35 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 38 

36 1 1 4 5 2 5 4 4 4 4 4 38 

37 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 41 

38 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45 

39 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 51 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

41 4 4 2 4 1 5 5 4 4 4 5 42 

42 4 4 5 4 1 4 4 4 5 4 5 44 

43 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 46 



 

44 2 4 4 5 2 4 5 5 4 4 5 44 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

46 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 48 

47 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 48 

48 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 48 

49 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 48 

50 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 48 

51 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 41 

52 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 

53 4 4 2 4 3 5 5 4 5 4 4 44 

54 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 50 

55 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 47 

56 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 

57 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 47 

58 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 49 

59 3 4 5 5 2 4 4 4 4 4 5 44 

60 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 3 41 

61 1 1 1 1 2 4 4 4 4 3 4 29 

62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

63 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 47 

64 1 1 4 4 5 4 4 4 4 5 4 40 

65 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 44 

66 1 1 5 4 1 4 5 5 4 4 5 39 

67 4 5 4 5 2 4 4 4 4 5 5 46 

68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 54 



 

69 3 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 43 

70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 

71 4 3 1 5 2 4 3 4 1 3 1 31 

72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

73 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 46 

74 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 46 

75 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 50 

76 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 49 

77 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 46 

78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

79 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 50 

80 2 5 3 4 1 3 2 5 4 2 1 32 

81 2 5 3 4 1 3 2 5 4 2 1 32 

82 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 43 

83 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 3 45 

84 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 48 

85 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 47 

86 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 39 

87 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 41 

88 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 37 

89 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

90 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 48 

91 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 49 

 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kinerja Karyawan (Y) 



 

Responden Y1.1 Y1.2 Y2.1 Y2.2 Y3.1 Y3.2 Y 

1 4 4 4 4 4 4 24 

2 3 3 4 4 3 3 20 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 4 5 4 4 4 4 25 

5 4 4 4 4 4 4 24 

6 4 4 4 4 4 4 24 

7 4 4 4 4 4 4 24 

8 4 4 4 4 3 3 22 

9 4 5 4 5 5 5 28 

10 4 4 5 4 5 4 26 

11 5 5 4 4 4 4 26 

12 4 4 4 4 4 4 24 

13 4 4 4 4 5 4 25 

14 4 4 4 4 4 4 24 

15 4 4 4 4 4 4 24 

16 5 5 4 5 4 4 27 

17 5 5 5 5 5 5 30 

18 5 5 5 5 5 4 29 

19 4 4 4 5 5 5 27 

20 4 4 4 4 4 4 24 

21 4 4 4 4 4 4 24 

22 4 4 4 4 4 4 24 

23 4 4 4 4 4 4 24 

24 5 4 4 4 4 4 25 

25 4 5 4 5 5 4 27 



 

26 4 4 4 4 4 4 24 

27 4 4 4 5 4 4 25 

28 4 3 3 3 3 3 19 

29 4 4 4 5 5 4 26 

30 4 4 4 5 4 4 25 

31 5 4 4 4 5 4 26 

32 5 5 5 4 4 4 27 

33 4 4 4 4 4 4 24 

34 2 3 3 4 3 4 19 

35 3 4 4 4 4 3 22 

36 4 4 4 5 4 4 25 

37 5 4 4 4 4 4 25 

38 4 4 4 4 4 4 24 

39 4 4 4 5 5 4 26 

40 5 5 5 5 5 5 30 

41 4 4 4 4 4 4 24 

42 4 4 4 5 4 4 25 

43 4 4 4 4 4 4 24 

44 4 4 4 4 4 4 24 

45 4 4 4 4 4 4 24 

46 4 4 5 5 4 4 26 

47 4 4 5 5 4 4 26 

48 4 4 5 5 4 4 26 

49 4 4 5 5 4 4 26 

50 4 4 5 5 4 4 26 

51 4 3 4 4 3 3 21 



 

52 4 4 4 4 4 4 24 

53 5 5 5 5 5 4 29 

54 5 5 5 4 5 5 29 

55 4 4 4 4 4 4 24 

56 4 4 4 4 4 4 24 

57 4 4 4 4 4 4 24 

58 5 5 5 5 5 5 30 

59 5 5 5 5 4 4 28 

60 3 4 3 5 3 4 22 

61 4 3 3 4 3 3 20 

62 4 4 4 4 4 4 24 

63 4 4 4 4 4 4 24 

64 4 4 3 4 4 4 23 

65 4 4 3 4 4 4 23 

66 4 4 4 5 5 4 26 

67 4 3 4 4 4 5 24 

68 5 4 5 5 4 5 28 

69 4 5 4 5 4 4 26 

70 4 4 4 4 4 4 24 

71 2 3 1 4 5 4 19 

72 4 4 4 4 4 4 24 

73 4 4 4 4 3 3 22 

74 4 4 4 4 4 4 24 

75 5 5 5 5 5 5 30 

76 4 4 4 5 4 4 25 

77 4 4 4 4 4 4 24 



 

78 4 4 4 4 4 4 24 

79 4 4 4 4 4 4 24 

80 2 4 1 3 5 2 17 

81 2 4 1 3 5 2 17 

82 4 3 4 4 4 4 23 

83 4 3 4 4 4 4 23 

84 5 5 5 5 5 5 30 

85 4 4 5 4 4 4 25 

86 4 4 4 4 4 4 24 

87 4 4 4 4 4 4 24 

88 3 3 4 4 3 4 21 

89 4 4 4 4 4 4 24 

90 4 4 4 4 4 4 24 

91 4 4 4 4 4 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Lampiran IV: Hasil Uji Validitas 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi (X1) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1 

X1.1 Pearson 
Correlation 

1 .417** .450** .519** ,092 .373** .232* ,042 .471** .281** .264* .313** .223* .608** 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,384 ,000 ,027 ,695 ,000 ,007 ,011 ,002 ,034 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.2 Pearson 
Correlation 

.417** 1 .355** .415** .348** .410** .365** ,125 .360** .462** .307** .400** .493** .724** 

Sig. (2-tailed) ,000   ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,238 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.3 Pearson 
Correlation 

.450** .355** 1 .432** .283** .292** ,176 -,012 .521** .357** .251* ,129 ,204 .570** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001   ,000 ,007 ,005 ,096 ,908 ,000 ,001 ,017 ,222 ,053 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.4 Pearson 
Correlation 

.519** .415** .432** 1 .240* .556** .446** .222* .460** .273** .284** .452** ,077 .716** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,022 ,000 ,000 ,034 ,000 ,009 ,006 ,000 ,470 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.5 Pearson 
Correlation 

,092 .348** .283** .240* 1 .291** .219* ,134 .245* .325** ,051 -,051 ,143 .437** 

Sig. (2-tailed) ,384 ,001 ,007 ,022   ,005 ,037 ,205 ,019 ,002 ,634 ,630 ,176 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.6 Pearson 
Correlation 

.373** .410** .292** .556** .291** 1 .521** .362** .454** .304** .316** .358** ,200 .708** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,005 ,000 ,005   ,000 ,000 ,000 ,003 ,002 ,000 ,058 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.7 Pearson 
Correlation 

.232* .365** ,176 .446** .219* .521** 1 .523** .312** ,183 ,071 .512** ,073 .625** 

Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,096 ,000 ,037 ,000   ,000 ,003 ,083 ,506 ,000 ,489 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 



 

Lanjutan Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi (X1) 

X1.8 Pearson 
Correlation 

,042 ,125 -,012 .222* ,134 .362** .523** 1 ,115 ,167 -,114 .477** -,084 .411** 

Sig. (2-tailed) ,695 ,238 ,908 ,034 ,205 ,000 ,000   ,277 ,114 ,281 ,000 ,430 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.9 Pearson 
Correlation 

.471** .360** .521** .460** .245* .454** .312** ,115 1 .495** .404** .369** .212* .709** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,003 ,277   ,000 ,000 ,000 ,043 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.10 Pearson 
Correlation 

.281** .462** .357** .273** .325** .304** ,183 ,167 .495** 1 ,058 .299** .338** .608** 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,001 ,009 ,002 ,003 ,083 ,114 ,000   ,585 ,004 ,001 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.11 Pearson 
Correlation 

.264* .307** .251* .284** ,051 .316** ,071 -,114 .404** ,058 1 .279** .355** .433** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,003 ,017 ,006 ,634 ,002 ,506 ,281 ,000 ,585   ,007 ,001 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.12 Pearson 
Correlation 

.313** .400** ,129 .452** -,051 .358** .512** .477** .369** .299** .279** 1 .230* .628** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,222 ,000 ,630 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,007   ,028 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1.13 Pearson 
Correlation 

.223* .493** ,204 ,077 ,143 ,200 ,073 -,084 .212* .338** .355** .230* 1 .426** 

Sig. (2-tailed) ,034 ,000 ,053 ,470 ,176 ,058 ,489 ,430 ,043 ,001 ,001 ,028   ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X1 Pearson 
Correlation 

.608** .724** .570** .716** .437** .708** .625** .411** .709** .608** .433** .628** .426** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X2) 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .683** ,188 .266* .350** .255* .213* ,002 ,155 .235* ,185 .600** 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,075 ,011 ,001 ,015 ,043 ,988 ,142 ,025 ,079 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.2 Pearson Correlation .683** 1 ,132 .226* ,171 ,144 ,077 ,059 .241* ,028 ,027 .473** 

Sig. (2-tailed) ,000   ,213 ,032 ,105 ,174 ,470 ,576 ,021 ,791 ,796 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.3 Pearson Correlation ,188 ,132 1 .457** .317** ,178 .219* .249* .384** .348** .480** .643** 

Sig. (2-tailed) ,075 ,213   ,000 ,002 ,091 ,037 ,017 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.4 Pearson Correlation .266* .226* .457** 1 ,204 .301** ,094 .312** ,193 .339** .284** .571** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,032 ,000   ,053 ,004 ,376 ,003 ,066 ,001 ,006 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.5 Pearson Correlation .350** ,171 .317** ,204 1 .225* .225* -,047 ,016 .420** .225* .559** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,105 ,002 ,053   ,032 ,032 ,656 ,877 ,000 ,032 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.6 Pearson Correlation .255* ,144 ,178 .301** .225* 1 .483** ,032 .362** .391** .369** .537** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,174 ,091 ,004 ,032   ,000 ,762 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.7 Pearson Correlation .213* ,077 .219* ,094 .225* .483** 1 -,011 .313** .467** .546** .536** 

Sig. (2-tailed) ,043 ,470 ,037 ,376 ,032 ,000   ,914 ,003 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.8 Pearson Correlation ,002 ,059 .249* .312** -,047 ,032 -,011 1 .561** ,172 .266* .383** 

Sig. (2-tailed) ,988 ,576 ,017 ,003 ,656 ,762 ,914   ,000 ,103 ,011 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 



 

Lanjutan Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X2) 

 
 

X2.9 Pearson Correlation ,155 .241* .384** ,193 ,016 .362** .313** .561** 1 .325** .509** .602** 

Sig. (2-tailed) ,142 ,021 ,000 ,066 ,877 ,000 ,003 ,000   ,002 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.10 Pearson Correlation .235* ,028 .348** .339** .420** .391** .467** ,172 .325** 1 .695** .684** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,791 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,103 ,002   ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2.11 Pearson Correlation ,185 ,027 .480** .284** .225* .369** .546** .266* .509** .695** 1 .703** 

Sig. (2-tailed) ,079 ,796 ,000 ,006 ,032 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000   ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

X2 Pearson Correlation .600** .473** .643** .571** .559** .537** .536** .383** .602** .684** .703** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 

 

Correlations 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y 

Y1 Pearson 
Correlation 

1 .586** .746** .405** .239* .557** .821** 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,023 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Y2 Pearson 
Correlation 

.586** 1 .438** .457** .536** .388** .755** 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Y3 Pearson 
Correlation 

.746** .438** 1 .547** ,097 .577** .805** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,361 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Y4 Pearson 
Correlation 

.405** .457** .547** 1 .309** .519** .719** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,003 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Y5 Pearson 
Correlation 

.239* .536** ,097 .309** 1 .373** .545** 

Sig. (2-tailed) ,023 ,000 ,361 ,003   ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Y6 Pearson 
Correlation 

.557** .388** .577** .519** .373** 1 .767** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Y Pearson 
Correlation 

.821** .755** .805** .719** .545** .767** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran V: Hasil Uji Reliabilitas 

 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompensasi (X1) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,747 14 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Motivasi (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,739 12 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,785 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran VI: Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Multikolinieritas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,119 1,918   3,190 ,002     

X1 ,120 ,048 ,261 2,510 ,014 ,501 1,994 

X2 ,269 ,054 ,514 4,945 ,000 ,501 1,994 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 



 

 

 

Uji Normalitas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran VII: Hasil Uji Regresi 

 

Uji Simltan (Uji F) 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 321,125 2 160,563 48,143 .000b 

Residual 293,490 88 3,335     

Total 614,615 90       

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Uji Parsial (Uji T) 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,119 1,918   3,190 ,002 

X1 ,120 ,048 ,261 2,510 ,014 

X2 ,269 ,054 ,514 4,945 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .723a ,522 ,512 1,82623 1,908 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran VIII: Formasi Karyawan PG Kebon Agung Malang 

 


